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Veluwse Wieler Vereniging
Opgericht: 27 augustus 1975 te Ermelo
Koninklijk goedgekeurd: 6 november 175
Postadres: Postbus 264, 3850 AG Ermelo.
info@vwv-ermelo.nl
www.vwv-ermelo.nl
Contributie 2013
Lid
€ 70,00
Donateurs met clubblad
Jeugdleden
€ 33,50
Donateurs zonder clubblad
Gezinsleden
€ 42,50
Eenmalige administratiekosten
M-leden
€ 26,50 (hoofdlid bij andere vereniging)
Giro: 35.22.292 Bank: Rabobank Ermelo 3877.51.963
Bestuur

€ 31,-€ 20,00
€ 7,50

Voorzitter:

Frans Lindelauf
Rozenlaan 16
3851 PD Ermelo

voorzitter@vwv-ermelo.nl
tel: 0341 – 560813

Secretaris:

Albert van Maanen
Retiefstraat 133
3851 AC Ermelo
Marco Goossensen
Seringweg 91
3852 GR Ermelo

secretaris@vwv-ermelo.nl
tel: 0341 - 563340

Penningmeester:

2e secretaris:

Wim van Garderen
De Enk 68
3851 NZ Ermelo
Redactie/website: Frans Waalders
Tromplaan 63
3843 EE Harderwijk

penningmeester@vwv-ermelo.nl
tel: 0341 – 560485
2esecretaris@vwv-ermelo.nl
tel: 0341-562821
kettingblad@vwv-ermelo.nl
tel: 0341-427217

Winteractiviteiten: Piet Heij
wintercommissie@vwv-ermelo.nl
Retiefstraat 22
tel: 0341 - 554763
3851 AL Ermelo
Toercöordinatie:
Toercommissie
toercommissie@vwv-ermelo.nl
Rapporteert via de secretaris
Dinsdagtochten:
P.R.:

Didacommissie
Rapporteert via Piet Heij
Ben Midden
Heidelaan 26
3851 EZ Ermelo

didacommissie@vwv-ermelo.nl
pr@vwv-ermelo.nl
tel: 0341-557954

Lid van verdienste: Anneke Wels, Harrie van Ooijen, Herman Huisman
en Teun Sterrenburg
Erelid:
Harrie van Ooijen
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Van de redactie
Beste leden
Voor u ligt alweer de eerste uitgave van het jaar 2013.
Niemand zal het zijn ontgaan dat dit jaar voor het koningshuis een
memorabel jaar gaat worden, met name de troonswisseling en het 200 jaar
bestaan van het koningshuis.
Of het dit jaar ook voor onze club memorabel gaat worden weet ik niet.
Wel staat vast dat er weer mooie tochten op het programma staan. Meer
activiteiten op het ATB fietsen en ook voor mij dichter bij huis een verdere
verbetering aan de web-site. Michiel heeft in deze uitgave hierover wat
geschreven.
Belangrijk voor elke vereniging is inspraak van de leden en de algemene
ledenvergadering is hier een uitstekend middel voor.
In deze uitgave wordt hier nog uitgebreid aandacht aan besteed. Maak
gebruik van deze avond, want alleen samen kunnen we elk jaar memorabel
maken.
Het weer biedt op korte termijn niet vele verbetering, maar laat we hopen
dat het weer een fraai en mooi jaar wordt en voor de redactie, met vele
inzendingen.
De redactie
Frans Waalders
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Van de voorzitter
De jaarlijkse feestavond ligt al enige tijd achter ons en
was een gezellig evenement. Zoals ik in het vorige
Kettingblad al schreef, beleefde het bestuur veel plezier
aan de geheimhouding van de naam van de vrijwilliger
van het jaar, zodat het voor Harrie van Ooijen een grote
verrassing was dat hij als zodanig in het zonnetje werd gezet.
Met al zijn activiteiten voor de VWV: toercommissie, ledenadministratie,
Lief-en-leed attenties, DiDa-activiteiten draagt hij met recht een jaar lang
de titel “vrijwilliger van het jaar ”.
In dit Kettingblad vindt u ook de uitnodiging voor de Algemene
Ledenvergadering.
Het bestuur stelt voor om de contributie voor 2014 op hetzelfde niveau te
houden als in 2013. De penningmeester vindt dit verantwoord, aangezien
de beoogde reserves vrijwel bereikt zijn.
Ik vraag wel uw aandacht voor twee vacatures in het bestuur nl die van
tweede secretaris en het lid winter – en ATB-activiteiten.
Overweeg of u wil toetreden tot ons collegiaal bestuur. Het is leuk om je op
deze wijze, met anderen, in te zetten voor de vereniging.
We moesten het dit seizoen met twee ATB-tochten doen, die bij de
deelnemers zeer in de smaak vielen. Ik bedank de organisatoren en alle
helpers die aan dit succes hebben bijgedragen.
Ik neem aan dat velen van U de ontwikkelingen in het (inter)nationale
wielrennen met belangstelling volgen. Als bij wielrenners, net als bij
Pinokkio, de neus zou gaan groeien bij het vertellen van een leugen, dan
zouden er heel wat met lange neuzen rondlopen.
Het zou mij overigens niet verbazen als de NTFU of KNWU ook bij de VWV
een bezoek komt brengen, want met een voorzitter die beroepshalve met
EPO omgaat, liggen we onder het vergrootglas, vrees ik.
Ook dit jaar gaat een groep VWV-ers een verre tocht maken: deze keer
naar Marseille en ik wens hen vast veel succes toe met de
voorbereidingen.
Terwijl ik dit schrijf ligt er sneeuw en vriest het. Toch zullen velen al weer
uitkijken naar de start van het wegseizoen op 2 maart in de Muzenhof.
Ik wens U allen dan ook een mooi seizoen toe. Zonder EPO, maar met
pasta, pindakaas en appeltaart moeten we ook een heel eind komen.
Frans Lindelauf
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Van de secretaris
Elke fietser kent de al oude trainingswaarheid:een
goed zomerseizoen begint met een goede winter.
Oftewel, wil je in de zomer goed presteren, dan moet
je in de wintermaanden alvast beginnen. Met zo’n
zachte winter als deze kunnen wij vrij aardig door
trainen en zullen de gemiddelden komende seizoen
wellicht weer stijgen. Velen van ons zullen zo hun
eigen trainingsprogramma draaien, in het bos ,op de weg of in de
sportschool.
Sommigen krijgen bijna een schuldgevoel als ze de fiets een paar weekjes
niet hebben aangeraakt. Maar mensen, laten wij nuchter blijven,het moet in
de eerste plaats gaan om een sportieve gezonde en leuke ontspanning. De
inspanningen en de uitdagingen komen vanzelf.
Gelukkig zijn wij een vereniging waarin voldoende uitdagingen worden
geboden om er een mooi en sportief jaar van te maken. Denk hierbij aan
de vele zaterdagtochten, donderdagavonden, senioren- en
veteranentochten,zondagtochten, landelijke toertochten, ATB-tochten en
wederom een buitenlands avontuur .
Blue Monday hebben we al weer gehad en wellicht zijn er inmiddels al
weer heel wat goede voornemens gesneuveld, maar één voornemen moet
u zeker niet verliezen: blijf in beweging ,loop of pak de fiets en ga er op uit!
De V.W.V zal u daarbij helpen.
Aangezien er in deze editie altijd veel secretariële informatie staat, wil ik
mijn vaste rubriek ‘van de secretaris’ dit keer wat beperken.
U kunt kennis nemen van de notulen van de ALV 2012; het jaaroverzicht
2012, de uitnodiging voor de ALV 2013.
Omdat 6 maart nog even duurt, toch vast een advies om deze editie goed
te bewaren.
Van de bestuurstafel.
Op 21 januari 2013 jl. is het bestuur bijeen geweest. Enkele hoofdpunten
daaruit:

➢ Allereerst een terugblik op de laatste activiteiten van 2012. Het
bestuur is tevreden over de belangstelling voor de verschillende
winteractiviteiten: de snerttocht, de winter ATB-marathon etc.
Jammer dat onze derde ATB-tocht niet door kon gaan. De
november ATB-tocht daarentegen werd goed bezocht. Ruim 800
deelnemers.
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➢ De agenda voor de ALV 2013 werd vastgesteld . Elders in het
➢

➢
➢

➢

clubblad leest u de uitnodiging en de agenda.
De penningmeester komt met een positief jaaroverzicht. Dank zij
o.a. het welslagen van de ATB-tochten en een goed
deelnemersveld tijdens de zomertoertochten zit onze vereniging
er weer warmpjes bij.
De kledingvoorraden worden weer aangevuld.
Verder heeft het bestuur besloten om in samenwerking met RABO
Randmeren een bijzondere avond te beleggen voor onze
sponsors en enkele andere vertegenwoordigers. Er is positief op
gereageerd door onze sponsors en er is inmiddels een interessant
programma opgesteld met boeiende sprekers. Ook zullen wij onze
club nader presenteren. Deze avond is vastgesteld op woensdag
17 april 2013. Er volgt t.z.t. meer informatie over.
De vaste rubrieken leverden geen bijzonderheden op.

Tenslotte
Op zaterdag 2 maart starten we weer met onze wekelijkse clubritten op de
weg.( uiteraard ijs en weder dienende). De openingsrit vanaf de Muzenhof
zal bij een hoge opkomst ( 30 of meer) weer gesplitst worden in twee
groepen. Op woensdag 6 maart 2013 houden we onze ledenvergadering.
In dit Kettingblad staat de uitnodiging, de datum is uiteraard al bekend.
Daarom wil ik u verzoeken om
woensdag 6 maart 2013
vrij te houden voor de belangrijkste vergadering van onze vereniging.
Gelukkig hebben we over de opkomst de laatste jaren niet te klagen, want
die is buitengewoon hoog!. Het probleem zit-em meer in de
weersgesteldheden.
Veel plezier in de sportschool, in het bos en – als het weer het toelaat- ook
op de weg.
Een speciale groet voor onze zieke fietsvrienden. Beterschap toegewenst.

Albert van Maanen.
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Van de Ledenadministratie
Jarige leden (Periode 7 feb t/m 31 mrt 2013)
Februari

Maart

7 Greet Groenewoud
10 Rob Hezemans
Henk Klok
11 Michiel van der Does
15 Jaap van de Mheen
19 Harry Wedekind
21 Arie Kortenhoeven
23 Jan Willem Lagerweij
25 Dick Mulder
Wilco Kaper
28 Arjan van Dalen

3
5
8
9
10

Marco Koenders
Sietze Karssen
Henri van ‘t Klaphek
Frans Waalders
Ferdi Ankersmit
Hannie van Ooijen
11 Heidi Rozemaer
12 Johan van Harten
15 Hans Windgassen
20 Jan van Dooren
27 Dirk Jan Veen
Elton Wajer
31 Toos Aartsen
Adriaan Korteweg

Allemaal van harte gefeliciteerd!
Adreswijzigingen
Ferdi Ankersmit
Spechtstraat 88
3853 VD Ermelo

Arie Huisman
Horsterweg 199
3853 JC Ermelo

Onderstaande leden hebben per 1 januari het lidmaatschap
Beëindigt
Stefan van Diepen
Ad Kannegieter
Arwin Mulderij
Cees Spoelder
Rein Tanis

Putten
Ermelo
Ermelo
Harderwijk
Ermelo

Harrie van Ooijen

Ledenadministrateur
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UITNODIGING AAN LEDEN EN DONATEURS
VAN DE VWV
VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING OP:
6 maart 2013
LOCATIE: clubgebouw De Muzenhof
AANVANG: 19.45 UUR (inloop vanaf 19.15 uur)

AGENDA

Opening en mededelingen door de voorzitter.
Inventarisatie rondvraag.
Notulen ledenvergadering
Jaarverslag secretaris
Verslag kascommissie
Vaststellen jaarrekening
Vaststellen contributie
Benoeming kascommissie
9a
9b
10
11.

2012
2012
2012
2014

VoortgangJeugdfietsplan.
Damesgroep MTB.
Uitreiking zilveren jubileumspeld.
Verantwoording en plannen m.b.t.
• Toercommissie. (Theo Gaertner)
• PR (Ben Midden)
• Dinsdagavondteam (Harrie van Ooijen)
• Winteractiviteiten (Piet Heij) en ATB- commissie.
• Redactie – Website (Frans Waalders)

12. Verkiezing bestuursleden
13. Rondvraag
14 Sluiting
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Toelichting op de agenda:
Agendapunt 3:
De notulen van de ALV van 29 februari 2012 zijn opgenomen in Kettingblad
nr. 1 2013
Agendapunt 4:
Het jaarverslag 2012 van de secretaris werd gepubliceerd in Kettingblad nr.
1 2013. Eventuele vragen over genoemd jaarverslag zullen door de
secretaris beantwoord worden.
Agendapunt 5:
De kascommissie zal verslag uitbrengen van haar bevindingen over het
kasbeheer van de penningmeester.
Agendapunt 6:
De financiële stukken zullen op de vergadering worden uitgereikt. Leden
die eerder kennis willen nemen van de financiële stukken,kunnen een half
uur vòòr de aanvang van de ALV deze stukken inzien. De penningmeester
zal op de stukken toelichting geven en eventuele vragen beantwoorden.
Agendapunt 7:
Volgens het besluit van de ALV 2010 zal het bestuur de contributie voor het jaar
2014 vaststellen op € 70,- per hoofdlid. Bedragen zijn gelijk gebleven aan die van
2013.
2014
Hoofdlid
€ 70,00
Jeugdleden
€ 33,50
Gezinsleden
€ 42,50
M-leden (hoofdlid bij andere
ver.)
€ 26,50
Donateurs met clubblad
€ 31,00
Donateurs zonder clubblad
€ 20,Eenmalige adm.kosten.
€ 7,50
Agendapunt 8:
Geert Groen zal als lid van de kascommissie aftreden. De
ledenvergadering zal een nieuw lid benoemen. Jan Klomp zal nog één jaar
aanblijven.
Agendapunt 9a en 9b:
Voortgang Jeugdfietsplan MTB door de voorzitter en het opstarten van een
damesgroep MTB. Vergadering vragen of er binnen de vereniging
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voldoende draagvlak bestaat om dit van de grond te krijgen. Zo ja, nagaan
wie er bereid zijn om dit voorstel in praktijk te brengen.
Agendapunt 10:
Rinus de Vries zal worden gehuldigd met de zilveren jubileumspeld . 25
jaar lidmaatschap.
Agendapunt 11:
Verantwoording verschillende commissies en presentatie plannen voor het
nieuwe seizoen.
Agendapunt 12:
Gelet op artikel 9 van de statuten heeft de vereniging een rooster van
aftredende bestuursleden.
Volgens dit rooster zijn in 2013 aftredend:
Wim van Garderen
:
aftredend en niet herkiesbaar.
Piet Heij
:
aftredend en niet herkiesbaar.
Bij het ter perse gaan van deze editie waren er nog geen kandidaten
bekend. In dit geval is er dus geen sprake van nevenkandidatuur.
(De procedure m.b.t. nevenkandidaten dient te worden aangepast aan de
actualiteit van het moment.)
Mededelingen van huishoudelijke aard:
• Bij verhindering kunt u de secretaris hiervan in kennis stellen. U wordt
verzocht om tijdig aanwezig te zijn.
• Leden en donateurs worden verzocht de presentielijst bij binnenkomst
onmiddellijk te tekenen.
• De voorzitter zal de vergadering zo nodig op een door hem gekozen
tijdstip voor een korte pauze schorsen.
• Vóór (van 19.15 tot 19.40 uur) en ná afloop van de vergadering is er
gelegenheid om de toerbescheiden voor het nieuwe seizoen in
ontvangst te nemen .(mits contributie betaald is!)

Let op het aanvangstijdstip van de vergadering!

Albert van Maanen.
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Uitreiking toerbescheiden
Op de ledenvergadering van woensdag 6 maart
worden alle toerbescheiden voor het seizoen 2013/14
weer uitgereikt. Vanaf 19.00 uur tot aanvang van de
ledenvergadering (19.45 uur) maar ook in de pauze en
na afloop van de vergadering, krijg je ruimschoots de
gelegenheid om je ledenpas met de NTFU Toertochtenkalender in
ontvangst te nemen.
Indien je verhinderd bent de ledenvergadering te bezoeken, kun je je
toerbescheiden ook laten meenemen door een andere fietsmaat. Mits de
contributie betaald is natuurlijk.
Alle niet meegenomen toerbescheiden kunnen na de ledenvergadering
alleen nog afgehaald worden bij ondergetekende. Bel (554793) of mail
(h.van.ooijen@planet.nl) even indien je van plan bent je toerbescheiden op
te komen halen. Het zou jammer zijn indien je voor een gesloten deur komt
te staan. Leden die buiten Ermelo, Putten of Harderwijk wonen, kunnen de
toerbescheiden ook tegen betaling van de verzendkosten, thuis bezorgd
krijgen. Ook hiervoor kun je mij bellen of mailen.
Harrie van Ooijen
Ledenadministrateur
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Notulen Algemene Ledenvergadering 29 februari 2012
Gehouden op:
Locatie :

woensdag 29 februari 2012
Muzenhof

Aanwezig :
Afw. met kennisgeving:

50 leden (incl. bestuur)
20 leden.

1.Opening en mededelingen.
Frans Lindelauf opent om 19.50 uur de Algemene Ledenvergadering en
heet iedereen van harte welkom. In het bijzonder Guido Vroemen, die deze
avond interessante dingen zal vertellen over zijn werk als sportarts en
medisch sportadviseur. De mededelingen zijn beperkt: geen ingekomen
stukken, wel afmeldingen
( alles zichtbaar gemaakt via de beamer).
2. Guido Vroemen.
Guido vertelt ons interessante wetenswaardigheden over trainingen,
sportkeuringen, medisch onderzoek etc. Vooral kwam naar voren hoe wij
een gezonde training dienstbaar kunnen maken aan onze sportieve
ambities. Met het tonen van allerlei ‘spannende’ grafiekjes en berekeningen
toonde hij aan dat er veel meer wetenschap achter zit dan wij voor mogelijk
houden. Er werd geboeid geluisterd, ondanks de vaak ingewikkelde en
specialistische passages in zijn betoog. Simpel gezegd komt het er op
neer: van trainingen worden we (vaak) moe, maar van geregelde rust
worden we sterk!. Frans bedankte Guido voor zijn interessante verhaal.
3. Inventarisatie van de rondvraag.
Geen vragen
4.Notulen Ledenvergadering 2011
Geen op- of aanmerkingen. Met dank aan de secretaris worden de notulen
goedgekeurd en vastgesteld.
5.Jaarverslag 2011 secretaris.
Geen op- of aanmerkingen . Met dank aan de secretaris voor het uitvoerige
verslag wordt het jaaroverzicht afgesloten.
6.Verslag Kascommissie
Geert Groen brengt namens de commissie verslag uit en stelt vast dat er
geen op- of aanmerkingen zijn op het financiële verslag van de
penningmeester en hij complimenteert de penningmeester voor het
nauwgezette en professionele werk en hem wordt wederom decharge
verleend.
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7.Vaststellen Jaarrekening 2011
Marco geeft een korte toelichting op de jaarrekening en geeft aan dat wij
een bijzonder goed jaar hebben gehad. Een aantal activiteiten die hieraan
ten grondslag liggen, zijn o.a.
➢ de succesvol verlopen dinsdagavondtochten
➢ vier geslaagde ATB-tochten van het afgelopen boekjaar
➢ de goed verlopen zomertochten
➢ stabiele contributiestroom (incl.verhoging)
➢ extra inkomsten van de meerdaagse tochtensponsoren.
Verder komen er geen bijzondere opmerkingen of vragen van de leden aan
de orde.
8.Vaststellen begroting 2012
Over de begroting voor 2012 worden geen vragen gesteld, nadat door
Marco een korte toelichting is gegeven.
9.Vaststellen contributie 2012
Ingevolge het besluit van het bestuur tijdens de bestuursvergadering op 30
januari 2012 ,stelt het bestuur de ALV voor om de contributie voor het jaar
2013 verlagen.
De voorzitter geeft aan dat wij destijds besloten hebben om een bepaald
plafond in ons vermogen tot stand te brengen. Dat hebben wij inmiddels
bereikt. De vergadering gaat akkoord.
10.Benoeming kascommissie.
Jan Klomp stelt zich beschikbaar voor de kascommissie. Geert Groen zal
nog één jaar het werk voortzetten als kascommissielid. Ben Midden zal
i.v.m. zijn verkiezing tot bestuurslid zijn werk als kascommissielid niet
kunnen voortzetten.
11.Uitreiking zilveren jubileumspeld.
Vier leden zijn dit jaar 25 jaar lid van onze vereniging t.w. Aalt Cozijnsen,
Jaap Mol, Cock Steenredeker en Elton Wajer. Op verzoek van twee
jubilarissen (Jaap en Cock) zal de zilveren jubileumspeld thuis worden
uitgereikt door Harrie van Ooijen. De voorzitter bedankt de leden voor hun
trouwe inzet voor de vereniging en hoopt dat zij nog vele jaren deel
uitmaken van de club. Frans vergezeld de uitreiking met een toepasselijk
praatje. Tony Wegh is benoemd tot lid voor het leven. Frans maakt daar
melding van.
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12 Verkiezing bestuursleden.
Volgens het rooster van aftreden zijn vier bestuursleden aftredend:
•
•
•
•

Erik Kleinrensink
Walter Dunsbergen
Frans Lindelauf
Marco Goossensen

(niet herkiesbaar)
(niet herkiesbaar)
(herkiesbaar: termijn 3 jaar)
(herkiesbaar: 2jaar )

De twee herkiesbare bestuursleden worden d.m.v. een instemmend
applaus herkozen.
In de vacature van Walter Dunsbergen stelt het bestuur Ben Midden voor
als opvolger van Walter voor de Pr-activiteiten. De vergadering gaat
akkoord en Ben Midden is hierbij gekozen tot nieuwe
bestuursfunctionaris in de vacature van Walter Dunsbergen.
Voor Erik is er helaas nog geen kandidaat gevonden om hem op te volgen.
Frans doet een beroep op de aanwezigen om zich hiervoor aan te melden.
13. Verantwoording en plannen m.b.t.
Toercommissie: Harrie van Ooijen geeft een overzicht van de doelstelling,
samenstelling en werkwijze van de toercommissie.
Doelstelling:
➢ Ondersteunen van de toertochtorganisatoren
➢ Coördinatie van de diverse clubritten
➢ Werven van helpers voor de 4 grote toertochten
➢ Coördineren van opening - en sluitingsrit.
Samenstelling:
➢ Harrie van Ooijen,Elton Wajer, Theo Gaertner, Gerrit Doppenberg.
Aanspreekpunten:
Voor senioren: Harrie van Ooijen
Zaterdag 1: Bernard van den Bosch
Zaterdag 2: Jos Odijk
Zaterdag 3: Andries Jansen
Zondag: Jan Willem Lagerweij
Donderdagavond: Wim van Garderen
Inschrijfteam: Wia van de Pol.
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Programma 2012.
• 4 landelijke (zomer)toertochten:
➢
➢
➢
➢

18 mei :
17 juli :
1 september:
15 september:

EKT
Vuursche Vallei Tocht
Heide Tocht Ermelo (nieuwe tocht)
St Jansdaltocht

• Voortzetting van de clubritten op:
maandagmorgen, donderdagavond, zaterdag en zondag.
• Speciaal: buitenlandse trip in juni naar Milaan
• Wintertochten: zie ATB-tochten winteractiviteiten.
Winteractiviteiten:
Piet Heij deelt het volgende mee:
Terugblik in vogelvlucht:
• Spinning ( 28 deelnemers bij BouwSports)
• 4 ATB-tochten goed voor 2637deelnemers
• 27december verrassingstocht ( 12 deelnemers)
• 30 december “Hoe taai ben ik” (12 deelnemers).
• 11 en 12 maart tweedaagse ATB-tocht Duitsland
• Voorbereidingen 2012-2013 zijn gestart.
• Ook Unicef vroeg en vraagt om medewerking van VWV i.z. het
organiseren van ATB-tochtje van ca. 1 km. Jaap van de Pol
organiseert e.a.
Ten slotte: de samenstelling van de commissie:
In willekeurige volgorde: Wilco Kaper, Jaap Mol, Jaap van de Pol, Evert
Kok, Meeuwis Schaftenaar, Wilfred Mol Sander van der Does en Piet Heij.
Pr- activiteiten door Albert van Maanen.
Voor 2011 gold:
• Gelijk blijvend aantal adverteerderbestand van Het Kettingblad
• promotie rond toertochten en evenementen
• Kledinglijn.
• Toekomst:
• advertentiemogelijkheden via website uitbreiden
• continuering promotie toertochten en evenementen
• mogelijkheid tot organisatie van sponsoravond (i.o. RABO?)
Toertochten:

• Voor 2012:

Tijdige PR
PR (flyers) in lijn met ATB,
herkenbaar als van VWV Ermelo
Voortzetting van huidige lijn.
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Dinsdagavondteam.
Gert Drost geeft een overzicht van het afgelopen jaar.
Korte terugblik Didatochten 2011:
Gemiddeld 225 deelnemers per avond, Wel een kleine terugloop, maar het
blijft een zeer gewilde attractie in de zomermaanden.
Samenstelling en taakuitvoering van alle leden van de Didacommissie:
Een staf van 9 leden onder voorzitterschap van Gert Drost gaan het
komend seizoen weer serieus en actief aan de slag. Iedereen is volop
gemotiveerd, aldus Gert.
Vooruitblik 2012:
Dit jaar negen tochten. Kalendergegeven. Zelfde concept, met eventuele
nieuwe routes en nieuwe uitdagingen.
Redactie- Website
Erik deelt het volgende mede:
Kettingblad 2011
Het Kettingblad is in 2011 acht keer verschenen. Veel kopij en verslagen
zijn aangeleverd. Het aantal advertenties is toegenomen en de kwaliteit
van het blad wederom verbeterd
Kettingblad 2012
Er staan geen veranderingen op de rol. Het komende jaar verschijnt het
Kettingblad weer 8 x De redactie houdt zich aanbevolen voor leuke, ludieke
en sportieve verslagen. Het liefst in ‘Word’ per mail.
De redactie verzoekt ook het e-mail adres kettingblad@vwv-ermelo.nl aan
te houden. Dit adres is door beide redacteuren af te lezen. Zodra de
aangeleverde kopij is verwerkt, krijgt de afzender een bevestigingsmail.
Afspraken over lettertype en puntgrootte.
Website 2011
In 2011 is verder verbeterd en geactualiseerd.
De bezoekersaantallen zijn stabiel: zo’n 4500 per maand, wat inhoudt dat
er afgelopen jaar zo’n 50.000 individuele bezoekers zijn geweest. In de
wintermaanden lopen de bezoekersaantallen sterk op vanwege het ATBen. Ook voor rond de data van de zomertochten zie je dat de “hits”
toenemen
Website 2012
• Verbetering actualisering van sommige zaken.
• Sponsors beter profileren op de site.
• Verzoek: graag actuele foto’s aanleveren voor de website.
• Foto’s kunnen naar info@vwv-ermelo.nl
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14. Rondvraag:
• Mattheu Brinke vraagt om de reeds bestaande
winteractiviteiten meer te promoten. Bestuur juicht het initiatief
toe en laat de organisatie verder over aan de initiatiefnemers.
• Frans introduceert het idee van een Jeugdfietsplan. Oproep tot
een werkgroep om onderzoek te doen of dit kans van slagen
heeft.
• Wim:
1. M.b.t. openingsrit: achterzijde gebruiken voor koffie.
2. 25 aug. 2 activiteiten: NK-toerfietsen in Nunspeet en tevens is er een
gezellige bbq-avond voor leden en aanhang bij de Haeghehorst. Een
kleine fietstocht vooraf, voor hen die dat willen.
15. Sluiting
Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen
welthuis en veel fietsplezier in het komend seizoen. Er volgt nog
gelegenheid om een drankje te nemen.

Albert van Maanen (sec.)
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Jaarverslag 2012
Secretariaat van 1 januari t/m 31 december 2012
Ledenbestand.
Aantal leden op 31 december 2011 :
Aantal leden op 31 december 2012 :

209
207

Als volgt verdeeld:
Aantal hoofdleden: 176
Aantal gezinsleden: 13
Aantal M-leden:
18
Aantal donateurs :

3

Verantwoording.
Weer ligt er een jaar achter ons.
Traditiegetrouw geeft de secretaris een overzicht van de belangrijkste
gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Als u nog beschikt over de
clubbladen van het afgelopen jaar kunt u e.a. zelf ook nog eens uitvoerig
nalezen.
1. Algemeen gedeelte
Overleden.
Op 5 juli 2012 is Tonny Wegh overleden. Zij was sinds 1983 lid van onze
vereniging,bovenal als fietser: met ruim 100.000km op de teller,maar o.a.
ook als bestuurslid en als redactrice van Het Kettingblad. We zullen haar
betrokkenheid zeer missen en we zijn Tonny dankbaar voor alles wat zij
voor onze vereniging heeft gedaan. Wij gedenken haar met respect en
waardering en wij wensen haar man Theo en haar zonen René en Michiel
troost en sterkte toe.
Bestuurlijk.
Volgens het rooster van aftreden waren vier bestuursleden aftredend:
• Erik Kleinrensink
(niet herkiesbaar)
• Walter Dunsbergen
(niet herkiesbaar)
• Frans Lindelauf
(herkiesbaar: termijn 3 jaar)
• Marco Goossensen
(herkiesbaar: 2jaar )
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De twee herkiesbare bestuursleden werden d.m.v. een instemmend
applaus herkozen.
In de vacature van Walter Dunsbergen stelde het bestuur Ben Midden voor
als opvolger van Walter voor de Pr-activiteiten. De vergadering gaat
akkoord en Ben Midden werd hierbij gekozen tot nieuwe
bestuursfunctionaris in de vacature van Walter Dunsbergen.
Voor Erik werd in een later stadium Frans Waalders benoemd. Hij heeft de
taken van Erik overgenomen als verantwoordelijke persoon voor
eindredactie Kettingblad en verzorging website. Hierbij wordt hij
ondersteund door resp. Jan Niewold en Michiel van der Does.
Huldiging.
Vier leden waren in 2012 25 jaar lid van onze vereniging t.w. Aalt
Cozijnsen, Jaap Mol, Cock Steenredeker en Elton Wajer. Op verzoek van
twee jubilarissen (Jaap en Cock) werd de zilveren jubileumspeld thuis
uitgereikt door Harrie van Ooijen. De voorzitter bedankte de leden voor hun
trouwe inzet voor de vereniging en hoopte dat zij nog vele jaren deel
uitmaken van de club. Frans vergezelde de uitreiking met een toepasselijk
praatje.
Toercommissie
Ter verduidelijking nog even een omschrijving van het begrip
toercommissie: een werkgroep die verantwoordelijk is voor organisatie
rondom de totstandkoming van een bij de NTFU aangemelde (zomer)toertochten, alsmede welke toezicht houdt over de uitvoering en invulling
van de wekelijkse clubritten, m.n. op de zaterdag, donderdag en zondag.
Doelstelling commissie:
➢ Ondersteunen van de toertochtorganisatoren
➢ Coördinatie van de diverse clubritten
➢ Werven van helpers voor de 4 grote toertochten
➢ Contacten onderhouden met bestuur over de voortgang van de
tochten..
Inmiddels mogen wij ons na 4 geslaagde zomertochten gelukkig prijzen
met al het werk van deze enthousiaste commissie die het hele proces van
organisatie en uitvoering professioneel ondersteunt, geweldig begeleidt en
bekwaam helpt uitvoeren.
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Aanspreekpunten voor de wekelijkse clubritten zijn:
Voor senioren/Veteranen : Harrie van Ooijen
Zaterdag 1
: Bernard van de Bosch
Zaterdag 2
: Jos Odijk
Zaterdaggroep
: Andries Jansen
Zondag
: Jan Willem Lagerweij
Donderdagavond
: Wim van Garderen
Inschrijfteam
: Wia van de Pol.
Contributie
Ingevolge het besluit van het bestuur tijdens de bestuursvergadering op 30
januari 2012 ,stelt het bestuur de ALV voor om de contributie voor het jaar
2013 verlagen.
De contributie voor leden wordt € 70,- voor gezinsleden € 42,50 en M-leden
€ 26,50.
Commissiewerk
Het bestuur heeft in 2012 ook gewerkt aan meer transparantie en efficiency
van de vereniging, door verschillende werkzaamheden via commissies te
laten verlopen. We kennen reeds de ATB-commissie,
Materialencommissie, het RABO-DIDAteam en inmiddels de
‘feestcommissie’ en verder de bovengenoemde ‘toercommissie’.
In 2012 is er ook een groep leden actief geweest met het onderhouden van
de contacten met onze sponsors. Heel belangrijk werk en zeker niet te
verwaarlozen in deze economische moeilijke tijd. Het bestuur is zeer
content met de constructieve bijdragen van al het commissiewerk en zij
hoopt dan ook dat in 2013 diezelfde lijn mag worden voortgezet.
Het voornemen van het bestuur om met de jeugd wat MTB-activiteiten te
ontwikkelen is na enkele moeizame pogingen geparkeerd en zal eerst op
de agenda van de ALV geplaatst worden om te zien of er voldoende
draagvlak is binnen de vereniging om dit plan te steunen. Dat geldt ook
voor het opzetten van een damesgroep, daarover kunnen de leden zich
dan over uitspreken.
Acties
Het bestuur heeft het afgelopen jaar actie ondernomen om de veiligheid
van het fietsen binnen de groep of individueel een veilig gevoel te geven. Ik
noem m.n. de ‘helmactie’ uitgaande van de NTFU onder het motto ‘Gebruik
je kop, helm op’. Zie de info in Kettingblad no. 5 blz. 10 en 11.
Verder hebben wij ons gepresenteerd op de Nationale Sportweek op 21
april 2012 in Ermelo tijdens de verenigingsmarkt. Het weer werkte niet
mee, maar we hadden zeker de nodige belangstelling. Ook in 2013 zal
deze gehouden worden en hopen wij weer acte présence te geven.
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Op het NK Toerfietsen hebben wij met twee ploegen deelgenomen: een
rustige groep (samenstelling leden van zaterdaggroep 1)en een snelle
groep (zaterdaggroep 2 en 3). Deze laatste behaalde een 10e plaats
hetgeen zeker een hele prestatie was te midden van zoveel deelnemers.
Groep 1 behaalde 42e plaats. Onze zustervereniging De Volharding uit
Nunspeet had dit evenement fantastisch georganiseerd. Alle hulde aan de
organisatie! Chapeau!!!!
Harrie van Ooijen heeft nog eens het verzekeringsgebeuren aan de kaak
gesteld. U kunt dat allemaal lezen in editie 2 op blz. 17 en 18. Allemaal
nuttige en waardevolle informatie.
Redactie en website.
In 2012 is het Kettingblad 8 keer is verschenen .Omdat het Kettingblad
minder frequent verschijnt, kan het zijn dat het actuele nieuws,
veranderingen niet (op tijd) door komen. Geadviseerd wordt om regelmatig
de website te raadplegen. Ook is het mogelijk een email achter te laten op
info@vwv-ermelo.nl . Indien er nieuws/veranderingen/berichten zijn die niet
kunnen wachten tot het volgende Kettingblad, wordt het bericht via de email verstuurd.
De inleverdata voor 2013 staan vermeld in editie 7 van 2012 op pagina 5
en op de website. Een verzoek is om deze sluitingsdata aan te houden.
Wat betreft de website: In het jaar 2012 jaar is onze website geheel
vernieuwd. Oude data verwijderd en zoveel mogelijk alles geüpdatet. Na
wat virale infecties is het toch gelukt om een mooie,overzichtelijke en
gebruiksvriendelijke website te presenteren. Complimenten aan de
webmasters Michiel van der Does en Frans Waalders. We mogen best
trots zijn op dit fantastische PR-middel.
BBQ
Op 25 augustus 2012 werd er gezellige VWV-Gezins-Barbecue gehouden
op de camping de Haeghehorst, vooraf gegaan door een gezinsfietstocht.
Het was zeker de moeite waard en iedereen heeft heerlijk gegeten en
gekletst , zeker na de resultaten van het NK-toerfietsen, eerder op die dag.
De organisatie zorgde voor een ontspannen sfeer en de accommodatie
was vertrouwd.
Feestavond
De feestavond op 30 november 2012 is eveneens prima verlopen. Van de
leden zijn positieve reacties ontvangen. Als bijzondere opluistering van de
avond was er weer voor livemuziek gekozen, verzorgd door het duo
‘Difference’ uit Apeldoorn. En inderdaad, dit maakte ook daadwerkelijk ‘het
verschil’ met vroegere feestavonden.
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Op de bingo viel dit keer niets aan te merken,sterker nog, de ballen werden
prima onder controle gehouden door Harrie en Wim en zaal deed zeer
geconcentreerd mee. Het uitgebreide tweezijdigbuffet zorgde voor een
vlotte doorstroming. Het dessertbuffet viel bij iedereen goed in de smaak.
Complimenten aan de feestcommissie: de heren Van Garderen en Wajer.
Ook het prijzenfestival was weer vast onderdeel van de avond.
Bijzonderheid van de avond was de verkiezing ‘Vrijwilliger van het jaar’ : dit
jaar was Harrie van Ooijen de gelukkige. Totaal niets vermoedend werd hij
d.m.v. slimme trucjes van de secretaris op het verkeerde been
gehouden,totdat Frans in zijn toespraak Harrie ‘ontmaskerde’ als de
nieuwe vrijwilliger van het jaar. Zichtbaar ontroerd en superverrast nam hij
de onderscheiding in ontvangst.
NTFU-nieuws
De tarieven voor toertochten waren reeds m.i.v. 1 maart 2011 bij een
besluit van de Unieraad op 31 mei jl. vrijgegeven .
TFK-houders krijgen vanaf dan de volgende korting: tot € 5,- 1€ korting;
van 5 euro tot 10 euro 2 euro korting en €10,- inschrijfgeld of meer € 3,korting.
Het bestuur heeft dit jaar dezelfde tarieven gehanteerd als in 2011. (alle
tarieven zijn toen met € 0,50 verhoogd.) De ATB-tarieven bleven voor alle
afstanden hetzelfde.
Opening-en sluitingsrit
Zowel de openingsrit als de sluitingsrit werd in twee groepen verreden en
zorgde voor meer veiligheid en overzicht op de weg. Wim van Garderen en
Albert van Maanen verzorgden de openingsrit, terwijl Gerrit Doppenberg
en Jan Willem van Diermen de sluitingrit voor hun rekening namen. Prima
oplossing.
Fietsen in drie groepen.
Ook dit jaar werd er weer in drie groepen op de zaterdag gefietst. Gelet op
de belangstelling en bezetting van de groepen zal het beleid op dit worden
voortgezet.
Het bestuur verwacht dan ook dat in 2013 groep 2 over voldoende
belangstelling en kader zal beschikken.
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2.Fietsactiviteiten
Tochtenresultaten
We mogen rustig stellen dat wij ook het afgelopen jaar als vereniging weer
behoorlijk actief zijn geweest met het fietsen in groepsverband, hetzij via
onze reguliere clubritten of d.m.v. onze landelijke toertochten en ATBtochten.
In totaal hebben aan de 4 zomertochten in 2012 zo’n 1710 fietsers
deelgenomen:
E.K.T
708 deelnemers;
V.V.T
420 deelnemers;
H.T.E
337 deelnemers
SJD
245 deelnemers
Dit betekent een toename van 359 deelnemers t.o.v. vorig jaar.
Het bestuur en de TC zullen er alles aan doen om de kwaliteit van de
tochten te waarborgen of zelfs op punten te verbeteren.
Wat betreft de ATB- tochten kunnen wij terugzien op twee geslaagde
tochten,waarvan de eerste op 13 oktober jl. 824 deelnemers trok. Een
geweldig succes, mede dankzij de grondige en degelijke voorbereiding
door de ATB commissie. Heel veel werk is er verzet om alles zo goed
mogelijk te laten verlopen. Alle hulde aan de commissie en al die
vrijwilligers die zich hebben ingezet op deze dag. De tweede ATB tocht op
10 november jl. had wat minder deelnemers (667) vanwege het mindere
weer. Toch was iedereen content over het verloop van de tocht en de
organisatie. Jammer dat de derde ATB-tocht moest worden afgelast
vanwege de invallende winter. Het bleek na ampel beraad onverantwoord
om deze tocht door te laten gaan. Maar laten wij niet treuren, de eerste
twee waren een succes. Je weet dat het ook kan tegen zitten in de winter.
Al met al toch een aardige opsteker voor de penningmeester, c.q. clubkas,
maar zeker ook voor de ATB-cie en alle rijders die van start zijn gegaan.
Primeur was het feit dat er nieuwe routes waren uitgezet. Veel
complimenten werden in ontvangst genomen.
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Ook de RABO-DIDA tochten mochten zich ook weer in een flinke
belangstelling verheugen, hoewel het weer niet elke avond meewerkte.
Meer deelnemers dan vorig jaar. Ieder lid van het team had zijn eigen taak
en heeft goed gewerkt. Een aantal nieuwe routes en pleisterplaatsen
maakten de tochten, ook voor de vaste deelnemers, verrassend en tot een
succes. Een woord van dank aan iedereen die meegewerkt heeft en ervoor
gezorgd heeft dat de RABO-DIDA tochten ook dit jaar weer plaats konden
vinden.
Zo voorziet onze vereniging toch in een grote behoefte. Als je als
fietsvereniging zo’n 4000 fietsers per jaar op de been kunt krijgen voor de
verschillende fietsevenementen dan doe je het echt niet slecht. Laten wij
op deze weg voortgaan.
Fietsen op maat
Sinds 1 juni 2009 is daar de groep van onze nestoren, oftewel onze
Veteranen.
Deze stoere mannen die nog steeds op hoge leeftijd in kleiner verband elke
maandagmorgen een ritje van zo’n dertig tot vijftig kilometer maken ,
verdienen een bijzondere vermelding. Gedrevenheid gekoppeld aaneen
sportieve uitdaging is karakteristiek voor deze exclusieve fietsgroep.
Chapeau!! De weersomstandigheden vormen nagenoeg geen
belemmering voor de meeste leden van deze groep.
Het bestuur is blij met het bestaan van zo’n enthousiaste groep diehards,
zij die eigenlijk de pioniers zijn geweest van onze vereniging. Tot deze
groep behoorden het
afgelopen jaar o.a. : Willem Schenk,Krik de Waard, Dick Kleinrensink,Jaap
van de Mheen, Rins Koch, Hans Grevink, Ab Versteeg, Theo van
Donkersgoed, Bert Kamp ,Hans Windgasser. Soms komen er nieuwe
rijders bij of gaan anderen stoppen of stappen zelfs over naar de
seniorengroep. (Hans Windgasser, super Hans !!!)
Ik zou zo zeggen: Zet-‘em op , ook in 2013
De oude garde weet van geen wijken,daar zullen we versteld van staan
kijken!!
De senioren hebben het afgelopen jaar ook weer veel gereden: 49
seniorenritten, waarbij Evert Jan Jansen maar liefst 47 keer aan de start
verscheen en de ‘Krasse Knar’- prijs ontving en Harrie van Ooijen nog
steeds de regie strak in handen heeft. Er zijn nu wekelijks andere
toerleiders om te zorgen voor afwisselende routes. Ook deze groep is het
afgelopen jaar gegroeid met 8 nieuwe senioren.

Kettingblad 24

De donderdagavondtraining is meer bezocht geweest dan vorig jaar.
Totaal 315 deelnemers, verdeeld over 23 trainingsritten (gem. 16,6
deelnemers per rit). Twee gouden spaken waren er uit te reiken: één voor
Theo Gaertner en de andere voor Jan Kraai (beiden goed voor 16 keer) ;
Bernard van de Bosch, Harrie van Ooijen en Peter Pince v.d. A kregen
geen spaak maar een ‘zilveren’ beker voor hun gezamenlijke tweede plaats
.Verdere gegevens en onderscheidingen kunt u allemaal nalezen in nr. 8
van het Kettingblad 2012.(blz. 18/19)
Verder vermeld ik nog de zondagmorgentochten en de zaterdagtochten.
We kunnen ons verheugen in een constant of zelfs een stijgend aantal
deelnemers. U kunt alle km-eindstanden van seizoen 2012 in clubblad 8
van 2012 lezen.
Europa in
Dit jaar hebben er 16 clubleden een fietstocht naar Miaan gemaakt. Een
fantastische tocht met prachtige routes en pittige uitdagingen. Een
uitgebreid verslag daarvan kunt nalezen in nr. 6 van het Kettingblad 2012
Steeds weer grensverleggend bezig zijn.
Ook het ‘spinnen’ in de sportschool B & S werd en wordt andermaal goed
bezocht. De ‘exercities’ waren van dezelfde kwaliteit als vorig jaar, met
vooraf gelegenheid om een krachttraining te doen, onder begeleiding van
de bekende instructeurs.
3.Attractief en aandacht
Als vereniging zullen we met z’n allen er voor moeten zorgen dat de ‘motor’
van de Veluwse Wieler Vereniging ook in 2013 blijft draaien. Heel veel
vrijwilligers zijn gelukkig telkens bereid om zich in te zetten voor de club en
dat maakt het draagvlak breed. De steun van onze sponsoren en
adverteerders is hierbij onmisbaar.
Daarom:
Een woord van dank aan al onze sponsoren,adverteerders en lokale
kranten die ook weer in het afgelopen jaar onze vereniging hebben
gesteund in geld of natura of anderszins. Zonder hun steun zou de club
aanzienlijk minder soepel ‘draaien’.
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Het is het bestuur een grote vreugde dat velen zich elk jaar weer al of niet
spontaan inzetten voor onze vereniging. Als je attractief wilt blijven als
vereniging zul je veel moeten organiseren en zul je elkaar nodig hebben.
Zonder uw steun zal elk initiatief gedoemd zijn te mislukken. Het bestuur
streeft er dan ook naar om de betrokkenheid van de leden op het beleid en
de activiteiten te vergroten. Dat vraagt om flexibiliteit en aandacht voor
elkaar. Vanuit het perspectief van begrip en respect voor elkaar zal de
onderlinge betrokkenheid op de vereniging alleen maar verder kunnen
groeien. Ook dat blijft voor 2013 een belangrijk aandachtspunt van het
bestuur .
Tenslotte.
Helaas zijn er binnen onze vereniging ook afgelopen jaar de nodige
valpartijtjes geweest. Daarnaast zijn er leden geweest die vanwege
psychische of fysieke problemen niet of onvoldoende aan hun fietshobby
zijn toegekomen.
U weet dat wij een vereniging willen zijn, die oog blijft houden voor het wel
en wee van haar leden, ook in 2013.
Namens het bestuur van onze vereniging wens ik u heel veel geluk en
gezondheid in het komende fietsseizoen en laten we hopen dat we elkaar
weer veelvuldig mogen ontmoeten, hetzij op de fiets of elders.
Ermelo, januari 2013
Albert van Maanen
(secretaris)
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Van het Webteam: Nieuwe website in de lucht!
Het zal jullie niet zijn ontgaan. Afgelopen jaar is er wat veranderd aan onze
website http://www.vwv-ermelo.nl.
Er was technische noodzaak om de website te vernieuwen vanwege een
verouderd systeem en na 2 jaar vonden we het ook tijd om het design weer
eens op te frissen. Zo is er nu een nieuwe website met een nieuwe indeling
en nieuwe functies.
Er is nu bijvoorbeeld ruimte voor socialmedia. Twitter, Facebook en
Google+ zijn gekoppeld aan onze nieuwsberichten. Ook kun je reageren op
nieuwsartikelen. Dit als aanvulling op het oude vertrouwde gastenboek.
Twijfel niet om aankondigingen van onze toertochten te “Tweeten”, “Liken”
of “+1”-en.
In de aankomende tijd zullen we proberen de website verder uit te werken
met nieuwe functies voor bezoekers en voor VWV-leden. Mogelijkheden
genoeg om ons uithangbord van de vereniging verder te benutten! Hierover
zullen we in de komende Kettingbladen mededelingen doen.
Ik schrijf “we”, want ook het webteam is gewijzigd. Erik Kleinrensink heeft
het stokje overgedragen na zijn jarenlange rol als websiteredacteur.
Bedankt voor je inzet en hulp bij de overdracht van al je kennis. De nieuwe
redactie bestaat uit Frans Waalders, Jan Niewold en ondergetekende.
Heb je suggesties of opmerkingen op de website, kun je het webteam
bereiken via webteam@vwv-ermelo.nl.
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Namens het webteam,
Michiel van der Does
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Het oude jaar uit in Scherpenzeel
In sommige dingen ben ik heel ouderwets. Zo heb ik het nog altijd over
“veldrit”, terwijl ik natuurlijk al jaren mtb-rit of atb-rit moet zeggen. Maar dat
lukt niet zo goed, ik word steeds minder flexibel of misschien vind ik het
woord veldrit wel een veel mooier woord dan de andere twee
samenstellingen.
Het woord veldrit dekt natuurlijk de lading ook niet helemaal. Bijna alle
ritten op de Veluwe gaan door het bos, een enkele keer onderbroken door
een stukje hei of langs een camping wanneer die toevallig ook in het bos
ligt. Sommige verenigingen veranderen elk jaar heel driftig de routes in het
bos. “Vernieuwde routes” lees ik dan in de redactionele stukjes en in de
advertenties en organisatoren doen daar reuze interessant over. Het zal
marketing-technisch wel verstandig zijn, maar ik vind het flauwe kul. Voor
mij is bos gewoon bos en of je nu over het ene paadje door een bos rijdt of
over een ander, het enige dat je ziet zijn kale bomen. Eigenlijk is een veldrit
dus gewoon een bosrit.
Behalve de rit in Scherpenzeel, de Eindejaarsrit. Een echte rit door het
veld. Natuurlijk moet ik eerst even vertellen dat Scherpenzeel een warm
plekje in mijn hart in neemt. Voordat ik naar Ermelo vertrok, woonde ik in
Scherpenzeel en daarom rijd ik jaarlijks minstens een rit in mijn oude dorp.
Natuurlijk is er in al die jaren ook wel het een en ander veranderd in deze
plaats. Zo heeft de grootste voetbalvereniging in het dorp de beschikking
over een echt sportpark. In mijn tijd voetbalden ze nog gewoon op een
veldje ver buiten de bebouwde kom, in het zogenaamde Enge Bos. En
tegenwoordig sturen ze hun beste voetballer, dat jongetje van Van Ginkel,
naar Vitesse om daar de boel een beetje op poten te zetten op het veld.
Vanuit de kantine van die club, Valleivogels, vertrokken we voor een echte
veldrit. De rit bestaat uit twee lussen. De eerste lus van 30 kilometer gaat
richting Renswoude, Veenendaal en Lunteren. Een klein bosje door, een
paadje tussen de weilanden, een boerenpad, zeer verraderlijke bruggetjes
over afwateringsslootjes, een verloren zandpad, een stukje verharde weg,
maar bovenal dijkjes, de meest prachtige dijkjes van de Grebbelinie,
beplant met bomen en struiken en twee meter boven de onderliggende
weilanden uitstekend. En wanneer er geen dijkjes meer zijn, dan is er nog
wel een zompige maïsakker, die overgestoken moet worden. En natuurlijk
is de verzorging in de stal van een boer, die ongetwijfeld Van Rootselaar,
Van Ginkel, Schimmel of Osnabrugge heet.
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Nadat je weer bij het startpunt bent aangekomen, kun je de tweede lus van
20 kilometer fietsen. Die lus heb ik deze keer niet gereden, omdat ik al met
de fiets vanuit Ermelo was vertrokken, maar de laatste keer dat ik hem
reed ging de route richting Woudenberg met iets meer bossen en
bospaadjes dan de eerste lus, maar de tocht kwam ook over de jaagpaden
langs de wateren van de Gelderse Vallei.
Meestal gaan er ongeveer 500 deelnemers van start voor deze rit,
natuurlijk prima uitgepijld en goed georganiseerd door de leden van Het
Scherpe Woud. Wil je een mtb-rit met eindeloze, bossige singletracks en
met hoogteverschillen en wil je altijd maar weer die zandgaten? Ga dan
niet naar Scherpenzeel. Wil je een veldrit, die afwijkt van de NoordVeluwse ritten? Ga dan een keertje ploeteren in het zompige
Scherpenzeel!
Wijnand Jonker
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ATB-tweedaagse 2013
Ieder jaar organiseert de Atb-cie een aantal evenementen welke
toegankelijk zijn voor iedereen, neem ”verrassingstocht”, onze Atb-tochten
en niet te vergeten onze zondagochtend tochten.
Tochten waar te vaak tegenaan wordt gekeken zo van, te hard, te zwaar,
jakkeren en jagen……..jammer, heel jammer. De stelling in deze is ”je
bent zo sterk als de zwakste schakel”, ik heb nog nooit meegemaakt dat
er iemand is achtergelaten of dat de zweep erover moest.
Sociaal en meelevend met elkaar en ja er wordt wel aan het elastiekje
getrokken maar het is nog altijd aan een ieder om te zeggen ”stop, ik wil dit
niet”. De groep zal zich altijd aanpassen.
Na deze inleiding hetvolgende, ook dit jaar heeft onze Atb-cie gemeend
een tweedaagse te moeten organiseren in het Teutoburgerwald, een
prachtig heuvelachtig gebied een klein uurtje over de Duitse grens bij
Hengelo.
Ondergetekende is samen met Sander en Tanya onlangs wezen scouten
en voorverkennen en we denken wederom een tweetal prachtige routes te
hebben gevonden waarbij rekening is gehouden met de gevorderde en
minder gevorderde Atb-er, dit om aan alle wensen te kunnen voldoen.
Wij nodigen jullie uit om op 8 en 9 maart mee te reizen naar Lienen alwaar
de familie Sandkamper ons in hun altijd gezellige Waldschlossen zal
verwelkomen. Er is inmiddels contact geweest en er zal ons, zoals
gebruikelijk, aan niets ontbreken.
Gezien het tarief wat zij mij hebben doorgegeven lijkt een inleg van € 100
pp voldoende waarvan € 50 pp vooraf betaald dient te worden en het
restant bij vertrek.
Voor de Marokkogangers en Duchenneheroes lijkt me dit een uitstekende
voorbereiding op hun doelen.
Opgave kan tot 22 februari via email moljaap1@gmail.com of
vanderdoes72@gmail.com
De aanbetaling kan op rekening 347528600 tnv J.Mol
Namens de Atb-cie,
Jaap
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De derde en laatste ATB tocht van 2012
Over onze laatste toertocht is niet zo heel erg veel te vertellen. Ja natuurlijk
dat deze is afgelast. En nee dit was geen moeilijke beslissing. Jullie
kunnen je vast allemaal wel de extreme weersvoorspelling voor vrijdag 7
december herinneren. Voor deze dag werd er zware sneeuwval voorspeld.
Sneeuwjacht. Een dik pak van misschien wel 10 cm. Daarna zou hier een
koude nacht op volgen. Tja, dan is het natuurlijk niet zo moeilijk om de
beslissing te nemen. Je moet hier natuurlijk ook niet te lang mee wachten.
Iedereen wil weten waar hij aan toe is. Je hebt te maken met spullen die al
zijn ingekocht. Wat kun je nog afzeggen en wat niet. Krentenbollen konden
we nog afzeggen, maar koek en speculaas was al ingekocht. Deze hebben
we naar de voedselbank gebracht. Een mooi idee en als vereniging een
leuk gebaar!
Natuurlijk viel het toch enigszins mee met het weer. Ja er lag een mooi pak
sneeuw, maar niet zo heftig als voorspelt! En toch was dit de enige juiste
beslissing. Natuurlijk waren er deelnemers gekomen. Maar je wilt er niet bij
nadenken wat er gebeurt wanneer iemand komt te vallen. Onderkoeling
kan levensbedreigend zijn. Daarnaast kun je niet van onze routeboys
verwachten dat ze met deze kou een halve dag in het bos rond fietsen. Om
nog maar te zwijgen van de bezetting van onze posten.
Op het moment dat ik dit verslagje schrijf ben ik net terug van de
Vijfmerentocht van Giethoorn. Dit zou de eerste schaatstocht van 2013
worden op natuurijs. De verwachting was hooggespannen. Helaas is
vanwege de hoge opkomst van maar liefst 17000 mensen, de tocht
halverwege afgeblazen. Hier was het ijs niet op berekent. Er kwam water
op te staan er ontstonden gevaarlijke toestanden. Jammer. Ik had het te
doen met de organisatie van deze ijsclub. Met zoveel enthousiasme
hebben ze zelfs 's nachts doorwerkt en dan gebeurt je dit.
Ik denk dat het bij ons dan nog wel meevalt. Alle reacties waren ook vol
begrip.
Wij van de ATB commissie gaan weer met frisse moed van start in dit
nieuwe jaar. Er zijn leuke plannen en ideeën. Hierover later meer.
Voor dit seizoen rest ons nog de tweedaagse in het Teutoburgerwald.
Elders in dit blad meer hierover.
Greet Groenewoud namens de ATB commissie.
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Verslag senioren
Voor de senioren is het geen nieuws meer, voor de andere lezers van het
Kettingblad toch maar even de volgende informatie: Harrie vond het tijd
worden zijn verslagleggende activiteiten voor de senioren aan iemand
anders over te dragen. Dat heeft er toe geleid dat Jan N vanaf heden dit
voor zijn rekening neemt. Jan zorgt nu voor het verslag, en voor de
tellingen voor de Krasse Knar.
3 december
De bedoeling deze keer was dat we, onder bezielende leiding van Peter,
een korte rit zouden maken om vervolgens op tijd aanwezig te zijn in het
voormalige PMT om daar de verjaardag van Marinus te vieren. De
weergoden waren ons niet echt goed gezind (we hadden last van de eerste
sneeuw van het seizoen), waardoor er slechts 3 man aan de start
verschenen: Willem van G, Gert D en het feestvarken van die dag. Twee
man zijn echt vertrokken om op de MTB een rondje te maken, Marinus zag
er alsnog vanaf om zijn verjaardag niet in gevaar te brengen. Maar verder
ging alles goed, rond 10:30 begonnen de eerste mannen binnen te
druppelen, en uiteindelijk kon Marinus op een zeer geslaagde verjaardag
terugzien, in gezelschap van 24 senioren: voorwaar een goed feest.
Marinus, dank voor de koffie en de hapklare brokken daarbij.
10 december
Het weer zat niet mee vandaag, wat te zien was aan het aantal
aanwezigen: 11 man volledig uitgerust + 2 man die in wandelkostuum iets
alternatiefs in gedachten hadden. Verder hebben we Hans Grevink van de
veteranen meegenomen, hij was de enige veteraan die aanwezig was.
Albert had ons als toerleider een rondje Nijkerk en Garderen belooft, van
ongeveer 35 kilometer. Of het nu kwam omdat het weer toch meeviel, we
weten het niet, maar we kwamen uit op rond de 55 kilometer. Voor de rest
was het een prima fietstocht, en bij het PMT pikten we de beide
wandelaars weer op, die met koffie voor hun neus netjes op de fietsers
zaten te wachten.
17 december
Het was droog, en daar was alles mee gezegd, maar er waren er twee jarig
(Maarten en Theo), en dat stimuleerde de opkomst: 14 man (Hans van de
veteranen was er ook, maar die reed zijn eigen route). Een kort stukje
vandaag om op tijd bij het PMT te zijn voor koffie en gebak. Hier en daar
was het wegdek nogal nat en smerig, zodat na enige tijd iedereen er uitzag
of hij 14 dagen door het oerwoud was wezen sjokken.
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Via Garderen en Nieuw Milligen kwamen we iets later dan voorspeld bij het
PMT aan, waar 10 senioren plus onze veteraan Hans al zaten te wachten.
De opmerkingen over ons uiterlijk waren niet van de lucht, we waren dan
ook niet om aan te zien. De koffie en het gebak waren op kosten van de
jarigen: Theo en Maarten, bedankt! Harry meldde, naast informatie over
enkele zieken, dat telling en verslaglegging niet meer door hem maar door
Jan worden verzorgd. Na elkaar goede feestdagen te hebben gewenst ging
iedereen snel naar huis, in een poging de regen voor te blijven.
22 december
De dag begon met regen, maar als je goed op buienradar keek leek het om
½ 10 droog te worden. Dat hadden 6 dapperen gezien, die dus startklaar
stonden. Een en ander onder het oog van Elton, die er toch wat minder
fietsgereed uitzag. Maar de betrekkelijkheid van buienradar is weer
aangetoond, nu eens in negatieve zin (meestal ziet het er erger uit dan het
is): We hebben de hele weg regen gehad, niet dat het veel was, zo’n
lekkere miezerige regen, maar dat het nu aangenaam fietsen was…..
Onder de leiding van Jan Klomp via Stroe en Kootwijk toch nog ruim 50
kilometer bij elkaar gepeddeld. Maar zin in koffie na afloop was er niet
meer, ook al had Jan aangekondigd dat we bij Oma’s Café zouden
koffiedrinken: De mannen waren te nat, en wilden douchen. Nog sterker,
men was van mening dat deze tocht toch echt in aanmerking kwam voor
dubbele punten!
31 december
We zijn het oude jaar uitgefietst onder leiding van Evert Jan. Gelukkig had
hij door dat het toch wel stevig aan het waaien was, want hij gaf aan dat we
voor de wind richting Elburg zouden fietsen, en dat we tijdig de draai naar
Vierhouten zouden gaan maken om de bossen in te duiken voor de
noodzakelijke beschutting. Het bleek dan ook echt hard te waaien, wat we
vooral merkten op de stukjes die even verkeerd op de wind lagen, want
daar ging het tempo er behoorlijk uit. Maar eenmaal in de bossen ging het
goed. We dronken koffie in Vierhouten, en gingen daarna via Elspeet
huiswaarts. Evert Jan liet ons in de steek in Elspeet, omdat hij nog
belangrijker dingen te doen had dan toerleider te zijn. Maar op eigen kracht
kwamen we weer in Ermelo aan. Zo werd de laatste rit van dit jaar toch een
goede, en dat er nog steeds enthousiasme was om te fietsen bleek uit het
aantal deelnemers: 15.
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7 januari
Ondanks dat het niet helemaal droog was toch 20 man bij de start, die
elkaar een goed nieuw jaar toewensten. Eigenlijk 21 man, omdat van de
veteranen Krik aanwezig was. Maar omdat de toerleider voor het eerst
toerleider was gingen we zo snel van start dat Krik wel gedacht zou hebben
dat het bij de senioren tegenwoordig niet helemaal meer pluis was, hij hield
het voor gezien. Ben had als toerleider het toch al lastig. Hij wilde ons om
11 uur bij het PMT hebben, en had een korte route bedacht. Op zich niets
mis mee, als er geen 5 ½ lekke band was geweest. 5 lekke banden is al
(te) veel (volgens ingewijden een clubrecord?), maar die halve, dat was
Albert die voor vertrek in een wereldrecordtijd al 2 lekke banden in zijn
schuur moesten vervangen en onderweg ontdekte dat zijn achterband er
toch niet goed onder zat: hij hobbelde nogal. Gerard had al met al een
zwaar begin van het nieuwe jaar, met al dat banden wisselen, bedankt
Gerard! Het weer werkte ook niet echt mee, het was min of meer droog, dat
wil zeggen van boven kwam niets maar vanaf het wegdek…… daar stond
tegenover dat de vooruitzichten op vorst duidden, dus zong de
Elfstedentocht al rond in het peloton. Ruim na de geplande tijd toch
uiteindelijk het PMT bereikt, waar nog een 5-tal mannen ons stond op te
wachten voor de Nieuwjaarskoffie. Uiteindelijk toch een goed begin van
een nieuw fietsjaar, en hopelijk hebben we hiermee de lekke banden voor
dit jaar gehad.
14 januari
Vandaag was de winter aangekomen. Ondanks de vrieskou stonden er nog
9 man met fiets of ATB bij de start. Verder nog 2 wandelaars. Het is de
schrijver van dit stuk niet duidelijk geworden of er nog echt gefietst was.
21 januari (Harry)
De afgelopen weken werd er vanwege het koude winterweer weinig
gefietst. Ook maandag 21 januari leek ten prooi te vallen aan Koning
Winter. Toerleider Wim van Garderen zag de bui al vroegtijdig aankomen
en kwam met het idee om ipv “lekker thuis bij de kachel te blijven” te gaan
Wandelen
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Via de mail werden de senioren uitgenodigd om op bovengenoemde datum
een boswandeling te maken en 9 van hen gaven hieraan gehoor. Dik
aangekleed en de ijsmuts diep over de oren getrokken, vertrokken we
exact 09.30 uur olv van Wim vanaf de parkeerplaats van DVS. Voorbij
Groevenbeek en onder het viaduct door van de Putterweg bereikten we al
spoedig het bos. Er lag een flink pak sneeuw en je moest af en toe goed
uitkijken omdat door de sneeuw de gladde boomstronken niet of nauwelijks
te zien waren. Niettemin hielden we de pas er goed in en druk keuvelend
over alles en nog wat, genoten we van onze winterse wandeling.
Absoluut hoogtepunt was toen we ter hoogte van camping “Fijnoord”
plotseling oog in oog stonden met 6 reeën. Door het zoeken naar iets
eetbaars hadden zij ons kennelijk niet tijdig opgemerkt. Herman ging er
zelfs plat voor op zijn buik liggen om het wild beter te kunnen
aanschouwen. Helaas deed hij dat iets te snel want toen Herman was
“neergeploft” verraadde de opstuivende sneeuw onze aanwezigheid. Als
hazewinden vluchtten ze dieper het bos in maar het was een prachtig
gezicht. De tijd vloog om en zo langzamerhand verlangden we naar de
koffie. Na enig gezoek vonden we de kortste weg naar het PMT. Daar
konden we onder het genot van een lekker bakkie koffie nogeens
nagenieten van deze prachtige wandeling. Ben Midden kwam ook nog
even aanschuiven. Door een blessure kon hij helaas niet meelopen.
Jammer dat we al buiten waren toen Jan Klomp met zijn lieftallige
echtgenote ook nog kwam aanlopen.

Namens de groep wil ik marsleider Wim van Garderen hartelijk bedanken
voor deze mooie maandagochtend. Wat mij betreft voor herhaling vatbaar.
Het is een mooi alternatief al gaan we waarschijnlijk allemaal liever fietsen!
Hieronder nog een 2-tal winterse plaatjes die onderweg werden geschoten
door onze meelopende fotografe Dini Kuijer. De overige deelnemers waren
Willem Kamphorst, Albert van Maanen, Elton Wajer, Theo Gaertner,
Herman Huisman, Peter vd Mheen en ondergetekende Harrie van Ooijen
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28 januari
De dooi was gisteren ingevallen, maar ’s nachts was de weg toch weer
spekglad opgevroren. En tot overmaat van ramp gaf Buienradar aan dat er
wat regen kwam. Het resultaat was in elk geval dat er 2 fietsers stonden,
en 4 wandelaars. De wandelaars gaven te kennen dat ze de weg te glad
vonden, en liever de veilige paden opzochten. Nou, dat hebben ze
geweten, het bos was overal spekglad, zodat ze ver voor de afgesproken
11 uur al 2 bakken koffie in het PMT ophadden. De beide fietsers verging
het beter, niets aan de hand eigenlijk, en de conclusie was weer eens dat
de thuisblijvers ongelijk hadden. Alleen bij aankomst (om exact 11:00) bij
het PMT was een beetje link want de parkeerplaats daar was nog wel glad.
De wandelaars dachten al een spectaculaire val te gaan zien, maar helaas
alles ging goed. Even snel een bakje en naar huis, toch nog 40 kilometer
gereden.

De toerleiders voor de komende ritten zijn:
4-feb
Peter van de Mheen
11-feb
Harrie van Ooijen
18-feb
Albert van Maanen
25-feb
Jan Klomp
4-mrt
Theo Gaertner
11-mrt
Evert Jan Jansen
18-mrt
Ben Midden
25-mrt
Ab Fakkert
Let op! De vertrektijd voor de maand februari is nog 9:30. Daarna de
maand maart is de vertrektijd 9:00. Vanaf april tot en met oktober is de
vertrektijd 8:30.
We gaan weer langzaam richting lente. Hopelijk draagt dat bij tot het zo
gewenste fietsplezier. Geniet er van.
Jan Niewold
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Mountainbike gevonden bij opgravingen

Deze fiets is gevonden tijdens een opgraving in Zuid west oost centraal
TransAfriMexotoTrivianLibidalIania. In de veengrond is de fiets en
berijder in perfecte toestand gebleven. De biker was waarschijnlijk door
het gewicht in de modder blijven steken en heeft door gebrek aan i.Q.
niet af durven stappen, hierdoor zakte hij na enkele weken naar
beneden de slurry in. De maker is waarschijnlijk al 24.954 jaar dood. De
fiets is waarschijnlijk gebruikt als xcountry model, dat is te zien aan het
lage gewicht (mmmmh). Dankzij de spiermassa van de vroegere mens
was er waarschijnlijk wel een beetje beweging in te krijgen maar dit zal
niet al te veel zijn geweest.
De eerste mountainbike van 25.000 vChr

Model
Materiaal
Bouwjaar
Framemaat
Voorvork
Demper
Cranckstel
Kettingbladen
Balhoofdset
Bracketas

Schleprock
Gietijzer
25.000 B.C. (before Canondale)
2 el (oude lengetemaat)
Rock but no Shocks
Cane-River-Kwai
Dinosaurus Bot
Houten wiel met 32 haaientanden er op
Gevlochten gras
Shimahisto Preo Eliks
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Velgen
Spaken
Naven
Snelspanners
Voorderailleur
Achterderailleur
Cassette
Ketting
Pedalen
Shifters
Remmen
Remgrepen
Zadelpen
Zadel
Voorbouw
Stuur
Barends
Grips
Banden
Binnenbanden
Nieuwprijs
Gewicht

Kei hard Steen
6 spaken uit brons gegoten
Massieve koperen Buis
Waren toen nog niet uitgevonden
Soms wel en soms niet
Ughs-Single-Speed
Tussenwervel van een Kow
Rubberen Bandje
Wood-Woman
Pre-Sram
Magyura
Magyura WishBone
Eikenhout
Met hooi gevuld zakje
Aardenwerk
Gewei van een hert
Klei
Varkensleer
Heeeel hard steen
Nvt. het waren massief stenen wielen
4 ossen en 2 geiten
180 kg........ oh de fiets....... 90 kg

Mooiste onderdeel
Het mooiste onderdeel is toch wel de achtergrond van de foto.
Merkwaardig detail
De kolonie mieren die zich in het zadel aan het nestelen zijn in combinatie
met de houtwormen die zich in de zadelpen bevinden De eerste
fietscomputer (de zonnewijzer)
Pluspunten
Nooit lekke banden met de massief stenen wielen. Geen slot nodig ivm. het
gewicht.
Minpunten
Trapt vrij zwaar, de gemiddelde snelheid is op vlak terrein en ideale
omstandigheden 12 km/uur. Maximaal gehaalde snelheid is 220 km/uur
(Vrije val uit een vliegtuig)
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De eerste mountainbike-helm van 25.000 vChr
De eerste mountainbike-helm.

Dit is waarschijnlijk het oudste fiets bescherm product. De schleprock helm
was gemaakt van doorboord hout met een lianen binnenschil. en
geïllustreerd met sabeltandtijger tanden. De helm was ook gebruikt als een
anti-knots dingetje voor als je weer eens te laat in de grot kwam. in het jaar
25.000 B.S (before Specialized)
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NTFU gedragscode toerfietsen op de weg
Elke toerfietser moet zich aan de verkeersregels houden. Belangrijk daarbij is de eigen
veiligheid en die van andere verkeersdeelnemers. Helaas is een aantal (toer)fietsers zich niet
altijd bewust van zijn gedrag. De NTFU heeft als toerfietsbond de veiligheid hoog in het vaandel
staan. Daarom heeft de NTFU een gedragscode ontwikkeld om de (toer)fietser meer bewust te
maken van het gedrag in het verkeer. Voor de toerfietser en de NTFU is een positief imago erg
belangrijk punt. Er is met verschillende invalshoeken rekening gehouden: milieu, veiligheid,
wegenverkeerswet, beleefdheid.
NTFU-gedragscode
• Houd je aan de verkeersregels
• Houd zichtbaar rekening met anderen in het verkeer
• Gebruik een fietsbel
• Geef tijdig aan welke richting je gaat volgen
• Blijf beleefd tegen andere weggebruikers
• Rijd altijd op het aangegeven fietspad
• Passeer een fietser of wandelaar op gepaste snelheid
• Volg aanwijzingen op van politie en/of verkeersregelaars
• Gooi afval in een afvalbak
Gedragsregels bij toerfietsen in een groep
Fietsen op de openbare weg is een kunst op zich. Het rijden in een groep vereist nog meer van
de fietser. Hoewel er geen exacte cijfers zijn, is het algemeen bekend dat de meeste ongevallen
gebeuren in een groep. Reden genoeg om regels op te stellen die we als VWV gebruiken voor
de veiligheid in hun clubritten. Natuurlijk is het gezellig om met de fietser naast je te kletsen over
het fietsen in al zijn vormen. Een sociaal gebeuren dat het toerfietsen een extra dimensie geeft.
Belangrijk is dat je geconcentreerd en alert blijft fietsen in een groep. Goed opletten voorkomt
plotseling remmen of van de lijn afwijken. Veel ongevallen in een toerpeloton gebeuren vaak
door onverwachte omstandigheden.
Plotselinge uitwijkmanoeuvres en remacties zijn vaak reden voor valpartijen. Ook zijn niet alle
fietsers op de hoogte van algemene regels die het veilig fietsen in een groep bevorderen. We
kunnen allerlei regels afspreken, maar de verantwoordelijkheid ligt natuurlijk bij de fietser.
De fietser moet weten wat voor snelheid hij/zij aankan en zich afvragen of die snelheid past bij
de groep waarin hij/zij fietst. Hieronder is een aantal afspraken vermeld voor veilig toerfietsen in
een groep
Toerleider bij toerfietsen op de weg
Na het maken van een aantal afspraken is het belangrijk om een toerleider aan te stellen. Deze
heeft de leiding over de groep. De toerleider is bedoeld voor groepen toerfietsers met een
racefiets. Deze toerleider stuurt de groep aan en bepaalt het tempo, de richting en houdt de
afspraken (regels) in de gaten en ziet erop toe dat alle fietsers in de groep zich aan de regels
houden.
De taken van de toerleider:
• Route van tevoren goed doorlezen/voorbereiden.
• Er op toezien dat de groep zich houdt aan de gemaakte afspraken m.b.t. de afgesproken
snelheid en het dragen van een helm.
• De groep of leden in de groep aanspreken indien er sprake is van onverantwoord rijgedrag,
of wanneer er wordt afgeweken van de verkeersregels en derden niet correct worden
benaderd.
• Indien deelnemers fysiek in de problemen komen deze voor in de groep laten fietsen en zo
nodig de snelheid aanpassen.
• Bij pech of ongevallen ter plaatse als coördinator optreden.
• Melding maken bij het bestuur van deelnemers, die bij voortduring zich niet aan de regels
houden en weigeren de aanwijzingen van de toerleider op te volgen
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We houden rekening met elkaar dus:
• Er wordt als groep gereden. Samen uit, samen thuis
• De tochten zijn geen wedstrijden
• We houden ons aan de verkeersregels
• Nieuwe deelnemers aan de groep worden opgevangen en begeleid
• Bij pech wordt er gewacht en geholpen bij de reparatie
• Rijd nooit blindelings achter iedereen aan
• Bij een klim wachten we bovenaan tot de laatste boven is
Regels in de groep
• In groepsverband niet met losse handen rijden.
• In groepsverband niet rijdend achterom kijkend een gesprek voeren.
• Nooit abrupt van richting veranderen of remmen, maar langzaam uitrijden.
• Bij twijfel over de richting rustig rechtdoor fietsen (indien mogelijk).
• Als men in de berm rijdt niet de weg/het fietspad weer oprijden maar rustig uitrijden en
remmen.
• Niet mobiel bellen.
• In de bebouwde kom wordt het tempo aangepast.
• Als iemand het tempo niet aan kan wordt er gewacht en het tempo aangepast.
• Als iemand meerdere weken het tempo niet aan kan, wordt hij/zij hierop aangesproken.
• Iemand die duidelijk moeite heeft met het tempo, mag op de tweede rij fietsen.
• De toerleider bepaalt de snelheid en het tempo.
• De toerleider bepaalt de route en de richting.
Tekens & signalen in de groep
• Als er gestopt moet worden geven de voorrijders een stopteken met de arm recht omhoog
en roepen ‘STOP’. Groep niet meer trappen en rustig uitrijden.
• Als de weg vrij is, geven de voorrijders een teken met de arm omhoog naar voren wuivend
en roepen ‘VRIJ’, iedereen kan weer gaan fietsen.
• Bij rechtsaf: voorrijder met arm rechts en roept ‘RECHTS’.
• Bij linksaf: voorrijder geeft dit aan met arm naar links en roept ‘LINKS’.
• Bij rechtdoor: voorrijder roept ‘RECHTDOOR’.
• Bij obstakel rechts van de weg of inhalen mede weggebruiker:
de voorrijders roepen duidelijk ‘VOOR’.
• Bij obstakel links van de weg of tegenligger:
voorrijders roepen duidelijk ‘TEGEN’.
• Obstakels in of op het wegdek:
De voorrijders roepen duidelijk de naam “ TAK, PAAL, GAT, DREMPEL” etc. en wijzen
met arm naar beneden het obstakel aan.
• Ingehaald worden roep dan luid ‘ACHTER’ (fietser, auto etc.).
• Zijn er technische problemen roep dan luid ‘LEK’.
• Wordt er ‘ACHTER ELKAAR’ geroepen dan dient men achter elkaar te rijden.
Tips voor rijden in de groep
• Geef al deze tekens & signalen duidelijk door van voor naar achter of achter naar voor.
• De voorste fietsers ‘waarschuwen’ andere weggebruikers tijdig en vriendelijk.
• Bij passeren van fietsers geven de voorste rijders aan: ‘grote groep’. De laatste rijder roept
‘laatste man’
• Blijf alert en geconcentreerd.
• Iedereen wordt geacht deel te nemen op een goed onderhouden fiets en voldoende
reparatiespullen (reserve banden) mee te nemen.
• Iedereen wordt geacht persoonlijke gegevens (identificatie) bij zich te dragen.
• Drink en eet op tijd maar wel op een rustig moment.
• Bij pech (bv lek) rijdt iedereen naar een veilige plek. Ga indien mogelijk van de weg of
fietspad af.
• Vermijd bij clubritten zoveel mogelijk fietspaden in de drukke toeristische vakantietijd.
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Fietsen op zondagmorgen.
Het is vandaag 24 januari. Kijk naar buiten, zie sneeuw en ijs.
Vandaag wordt de eerste toertocht op het ijs verreden in Wanneperveen.
Hoor net op de radio dat de tocht ten ondergaat aan zijn eigen succes. Te
veel deelnemers, ijs en organisatie kunnen het niet aan.
Komend weekend gaat het dooien. Zegt niets. Ben van eind februari 1956
en de elfsteden tocht werd toen op de 21e geschaatst. Eind februari reden
ze nog met auto’s over het IJsselmeer terwijl het in januari nog dooi was.
Als de tocht der tochten komt is deze niet voor mij weg gelegd dit jaar,
terwijl ik een start bewijs heb.
De meesten zullen wel gehoord hebben via de “tam tam” dat ik geveld ben
door een dubbele longontsteking.
Zoals het er nu naar uit ziet duurt het nog een tijd voordat ik überhaupt aan
fietsen kan denken, ff mijn doelen bijstellen.
Mijn doel is om eind april helemaal fit te zijn, want dan gaan we met 16
V.W.V-ers, mannen en vrouwen ATB-en in Marokko door het Hoge Atlas
gebergte.
Liefhebbers van foto’s kunnen Googlen op “Jan Willem Lagerweij picasa
Marokko 2009”.
Hier vind je foto’s van onze tocht die Elton Waajer en ik daar in 2009
gefietst hebben.
Voor de echte liefhebbers, er staan op Picasa 10 albums van mij, van
diverse tochten.
Een beetje stoeien en je vindt het vanzelf.
Mijn inschatting is dat ik de eerste keren er niet bij zal zijn, maar ik heb een
groot vertrouwen in de groep dat er rustig wordt begonnen en dat het
gemiddelde niet hoger komt dan 28 á max 29 km/h.
Een ieder houdt rekening met elkaar.
Tradities zijn er om die in ere te houden en onze eerste tocht gaat als altijd
naar onze collega’s in Soest om daar een kop erwtensoep of een broodje
worst te nuttigen.
- 3 maart – Soest
- 10 maart – Zwolle
- 17 maart – Leersum
- 24 maart – Teuge
We vertrekken zoals altijd om 08:30 uur van de parkeerplaats van D.V.S.
aan de Paul Krugerweg en zoals we gewend zijn met een clubtocht hebben
we ook onze clubkleding aan.
Groet, Jan Willem
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Fietsen op zaterdag (groep 3)
Op naar het nieuwe wegseizoen.
Voor wielrenners staat de winter tegenwoordig in het teken van de
voorbereiding op het nieuwe wegseizoen. Waar je vroeger vaak diep in het
voorjaar je stalen karretje tevoorschijn toverde, staat nu het carbon al veel
eerder ongeduldig te wachten om weer bestegen te worden. Dat geldt
zeker ook voor Groep 3 waar de eerste wegrit in Ochten al weer op 25
februari op het programma staat. Maar de winter is er niet alleen om je te
verheugen op wat er allemaal weer op jou/de weg komt, maar ook om even
terug te kijken en je natuurlijk qua fysiek en materiaal weer voor te
bereiden.
Terugkijken op het afgelopen wegseizoen hebben we gedaan tijdens een
gezellige “nieuwjaarsbijeenkomst”. Naast een korte individuele terugblik
stond die vooral ook in het teken van het uitreiken van de prijzen. Daar
waar bij andere groepen mensen prachtig gehuldigd worden voor het
aantal gereden kilometers of het aantal keren verschijnen aan de
startstreep, huldigen wij de winnaars van de individuele tijdrit en de
ploegenachtervolging. Die hebben we vorig jaar een aantal keren gereden
op een vast parcours in de polder, waarna er een overall klassement
opgemaakt is. Naast het klassementje gaat het natuurlijk nog veel meer om
de individuele training en het meten van de progressie die je tijdens het
seizoen maakt. Maar fietsers zouden geen sporters zijn als ook de
bloemen en de ronde miss niet in het achterhoofd meespelen. Alleen zijn
het bij ons prachtige onvervalste ouderwetse wisselbekers die dit hele jaar
bij Jan Willem van Diermen (individueel) en bij Rein Tromp, Teun Visser en
Jan van Dooren (ploegenachtervolging) op de schoorsteen mantel staan te
pronken. De bokalen zijn zo mooi dat er al gefluisterd wordt dat hun
vrouwen er heel veel voor over hebben als ze hem dit jaar niet opnieuw
winnen. Want ook dit seizoen gaan we de tijdritten van 34 km. weer een
aantal keren rijden. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om lekker mee te
komen doen. Verder hebben we het voornemen om dit seizoen alleen nog
maar van de fiets af te stappen als we echt helemaal stilstaan en geen
moment eerder. Scheelt een hoop malheur en is beter voor onze
stroppenpot.
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Bij de voorbereiding op het nieuwe seizoen zijn voor de oplettende
waarnemer weer een aantal trends te herkennen. Natuurlijk is daar de
aanschaf van het nodige nieuwe materiaal. Wat daarbij opvalt is de
aandacht voor de wielen. Wellicht komt het door de tijdritten, maar het
aandeel hoge velgen zal opvallend groot zijn komend jaar. Voor de
meesten is het dan ook geen vraag meer of ze er komen, maar meer
wanneer ze er komen. Er wordt gefluisterd dat er met het oog op de
tijdritten zelfs al hele dichte wielen aan zitten te komen.
Daarbij is er ook altijd een aantal trendsetters, waarbij het dus nog maar de
vraag is in hoeverre die trends zich door zullen zetten. Zo zal het titanium
frame ook bij Groep 3 zijn intrede doen. Tijdloos, strak en natuurlijk met
hoge velgen. Prachtig om te zien en waarschijnlijk een feest om op te
rijden. We blijven het volgen. Ook v.w.b. de fysieke voorbereiding wordt er
geprobeerd een trend te zetten en op zijn minst om zo het verschil te gaan
maken. Wellicht ingegeven door het boek van Tyler Hamilton "we waren
graatmager en stonden stijf van de epo" wordt er geprobeerd om in ieder
geval het eerste op te volgen. Zo heeft iemand voor minstens een halfjaar
zijn bierconsumptie vervangen door "roosvicee lacto". De effecten daarvan
zijn op dit moment natuurlijk nog niet bekend, maar als het aanslaat weet je
het natuurlijk maar nooit. Ook “het systeem” van Lance cs. is ergens ooit zo
begonnen en voor je het weet ben je er allemaal slachtoffer van. Zo luidt
althans de bewering. De eerlijkheid gebiedt me hier wel te zeggen dat ik bij
de evaluaties toch nog niet zo snel uitsluitend roosvicee met biologische
wortels en komkommers op tafel zie staan.
Kortom, we hebben er weer zin in allemaal. Er is deze hele winter stevig
doorgetraind, zowel op de ATB als op de weg. De opkomst en sfeer waren
prima en we gaan er weer vol frisse moed tegenaan. Het programma (zie
ook de VWV site) is gevarieerd en biedt voor iedereen wat. We hopen dit
seizoen op een grote opkomst en nodigen iedereen uit om lekker mee te
rijden. Want zeg nou eens heel eerlijk, wie wil er nu niet zo'n echte grote
glimmende beker met je eigen naam een heel jaar lang op de schoorsteen
hebben staan....
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Programma voor de komende periode.
Zaterdag 23 februari
Vertrek 07.30 uur DVS’33 - auto
Zuid Veluwe Tocht – Ochten 100 km. Andries Jansen
Zaterdag 2 maart
Openingstocht.
Zaterdag 9 maart
Vertrek 08.30 uur DVS’33
Wijk bij Duurstede 110 km. Mattheu Brinke
Zaterdag 16 maart
Vertrek 08.00 uur DVS’33.
Naarden – Breukelen 150 km. Hans Kamstra
Zaterdag 23 maart
Vertrek 07.30 uur DVS’33 - auto
Veluvia tocht - Wageningen 115 km. Wilco Schuurkamp.
Zaterdag 30 maart
Vertrek 08.00 uur DVS’33
Papendal – Deventer 140 km. Sander v.d. Does

Andries Jansen
a.jansen@caiway.nl – 06 51505224
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Fietsen op zaterdag (groep 2)
Er is een nieuw jaar en voor groep 2 een nieuwe coördinator. Ik, Henk
Kosters, heb de coördinatie van Jos overgenomen.
Het programma voor dit jaar is in overleg met een aantal toerleiders
samengesteld en heeft t.o.v. vorig jaar een tweetal wijzigingen cq.
vernieuwingen. Blijft dat ook dit jaar het schema tot half juni deels is
afgestemd op afstanden voor de groep die naar Nice rijdt.
Nieuw is dat er op de zaterdagen met een 190 km-rit nog een tocht is.
Dit voor degene die 190 km te lang vinden en toch in groep 2 willen fietsen.
De afstand hiervan is ca 130 km. Deze tochten worden gefietst worden
wanneer er voldoende belangstelling voor is. Er staan ook er 2 ritten in het
programma met startplaats buiten Ermelo.
Ik hoop dat het komend seizoen ons veel fietsplezier en mooie kilometers
brengt. En niet vergeten, gezond en heel blijven is belangrijker dan een (te)
hoog gemiddelde.
Het schema voor de komende weken is als volgt
2 maart
Vertrek: 9.00 uur, vanaf de Muzenhof, o.l.v. het bestuur. Afstand 60 km
9 maart
Vertrek: 8.30 uur, vanaf DVS, voor een rondje Ermelo-‘t Harde – Apeldoorn
-Ermelo. Toerleider Henk Kosters. Afstand 110 km
16 maart
Vertrek: 8.30 uur, vanaf DVS. Hans Kamstra brengt ons naar Hattem voor
een bakkie koffie. En weer terug. Totale afstand 110 km.
23 maart
Vertrek: 8.00 uur, vanaf DVS. Vandaag gaat het richting Oosterbeek.
Afstand 120 km. Jos Odijk zal de omgeving laten zien.
Met de fietsgroeten van:
Henk Kosters
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Fietsen op zaterdag (groep 1)
Op zaterdag 2 maart start het wegseizoen voor 2013 al weer, na een winter
met vorst en sneeuw
Is het fijn om weer de weg op te gaan met elkaar of alleen.
In maart starten alle tochten behalve de openingsrit ( 09.30 uur ) om 09.00
uur De openingsrit start vanaf de Muzenhof de andere zoals we gewent
zijn bij DVS33..
Hier dan het eerste overzicht van de tochten voor 2013
De vertrekplaats is op de parkeerplaats van DVS ’33 (tenzij anders
vermeld)
Zaterdag 2 maart
Openingrit
Afstand 60 km
Vertrek 09.00 uur
Wim van Garderen 0341 562821 / 06 13224953
Albert van Maanen 0341 563340 / 06 10682304
Zaterdag 9 maart
’t Hek bij de Goudsberg
Afstand 100 km
Vertrek 09.00 uur
Gerrit Doppenberg
06 21684665
Zaterdag 16 maart
Woeste Hoeve
Afstand 100 km
Vertrek 09.00 uur
Peter van de Mheen
06 10868712
Zaterdag 23 maart
Natuurpark Lelystad
Afstand 100/110 km
Vertrektijd 09.00 uur
Theo Gaertner
06-30204916
Het dragen van een fietshelm wordt dringend aanbevolen en het
rijden in clubkleding is uiteraard vanzelfsprekend! Veel fietsplezier!
Bernard van den Bosch
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