
V.W.V.

Tijdrit door de clubhistorie 

Veertig jaar
Veluwse Wieler 
Ve r e n i g i n g
( 1 9 7 5  -  2 0 1 5 )





3Veertig jaar Veluwse Wieler Vereniging 1975 - 2015, Tijdrit door de clubhistorie

Inhoud
Voorwoord 5

Proloog 7

Een snelle start (1975 – 1979)  9

Goed op koers (1980 – 1989) 21

De perfecte houding (1990 – 1999) 35

Een toptijd (2000 – 2015) 47

Overzicht 40 Jaar startlocaties V.W.V. 69

Op naar de vijftig 70

Epiloog 71

Sponsoren 72



Veertig jaar Veluwse Wieler Vereniging 1975 - 20154

"Het beste dat de geschiedenis 
ons nalaat, is het enthousiasme 

dat zij veroorzaakt."
Johann Wolfgang von Goethe



Tijdrit door de clubhistorie 5

Voorwoord
Er waren in 1975 enkele belangrijke 
gebeurtenissen op wielergebied: Bernard 
Thévenet wint de Tour de France, waarmee 
een einde komt aan de hegemonie van 
Eddy Merckx en Hennie Kuiper wordt 
wereldkampioen wielrennen op de weg 
in Yvoir. De belangrijkste gebeurtenis 
van dat jaar in Ermelo was natuurlijk de 
oprichting van de VWV, geïnspireerd door 
de successen van Nederlandse wielrenners 
werden overal in het land fietsclubs 
opgericht, zo ook in Ermelo.

In de beginjaren was er een bloeiende jeugdafdeling waar de jonge leden niet alleen racefietsen geleerd werd, 
maar ook hoe je je fiets moest onderhouden. Nu nog zijn er VWV-ers die het "vak" van racefietsen bij de 
toenmalige jeugdafdeling geleerd hebben.

Door de jaren heen is de VWV een vereniging voor en door leden geweest en het kenmerk van onze vereniging 
is dat we een bottom-up organisatie zijn, waarbij er steeds weer nieuwe initiatieven vanuit de leden worden 
aangedragen en worden uitgebouwd tot succesvolle evenementen. Ik noem onder andere de Ermelose Klim Toer 
en de ATB tochten met als jongste loot "Veluws Taaiste", een tocht van 100 km.

Vanuit de leden is ook de dames ATB-groep ontstaan en vanaf dit jaar is opnieuw het fietsen met de jeugd 
opgepakt, nu niet op de racefiets maar op de ATB, waarmee de cirkel min of meer rond is. Dit alles kan alleen 
succesvol zijn door de enorme bereidheid van veel leden om bij de diverse evenementen die we organiseren een 
helpende hand toe te steken.

Dit jubileumboek beschrijft de historie van de Veluwse Wielervereniging van de afgelopen veertig jaar. Ik wens 
onze vereniging een voorspoedig vijfde decennium toe!

Frans Lindelauf
voorzitter
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40 Jaar Veluwse Wieler Vereniging

Door pioniers gesticht
met ijver en passie

en later verpakt
in een blauw geel jassie.

Het stuur en bestuur
wijzen je het juiste pad
vanaf je fietsenschuur

tot aan Kaliningrad.

Bekwame handjes bij pech
en altijd verzorging onderweg.

En leden
die zoveel grenzen hebben overschreden.

Zo’n grote club
in een klein landje.

Een juweel van smaragd
met een gouden randje.

Ad Hordijk
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Proloog
Dit jubileumboek wil een globaal overzicht geven van wat de afgelopen veertig jaar met de onmisbare hulp 
van veel vrijwilligers binnen de Veluwse Wieler Vereniging is bereikt. Vandaar dat er gekozen is voor een 
chronologisch overzicht door de tijd: een tijdrit door de clubhistorie. De eerste bochten bij de start: het 
pionierswerk. Daarna goed op weg met het organiseren van allerlei activiteiten. Structuur aanbrengen voor 
de diverse activiteiten getuigt van een goede houding. Dit alles heeft uiteindelijk de laatste jaren geleid tot een 
toptijd, waarin veel is bereikt en de Veluwse Wieler Vereniging bloeit als nooit tevoren.

Maar het begon allemaal in 1975. Op het wereldtoneel veroveren de communisten Zuid-Vietnam en heerst in 
Cambodja het schrikbewind van dictator Pol Pot. In Amerika richten Bill Gates en Paul Allen hun softwarebedrijfje 
Microsoft op. 

In Nederland regeert het centrumlinkse kabinet van Joop den Uyl. Zeven Zuid-Molukse jongeren kapen in het 
Drentse dorp Wijster een trein met zestig passagiers. Teach-In wint het Eurovisie Songfestival met het liedje 
Ding-a-dong. In de Tour winnen Cees Priem, Theo Smit, Joop Zoetemelk en Gerrie Knetemann etappes. 

En in Ermelo werken de buschauffeurs Chiel Looy en Herman Huisman bij de Veluwse Autobus Dienst. Ze 
draaien tevreden hun dienstregeling. De ene is met zijn 104 kilo wel wat aan de zware kant. Herman Huisman: “Ik 
was 104 kilo en kon amper lopen. Ik rook en dronk. Mijn broer Klaas zei tegen me: ‘Herman, je moet gaan fietsen.’ Nou, 
en dat werd wat. Tot op het extreme af…”

Een jonge Herman Huisman tijdens De Vikingtocht. Als fietsbroek gebruikt hij een afgeknipte pyjamabroek.
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Een snelle start 

1975 – 1979
“We fietsten toen al wat in de buurt en waren 
met een heel koppeltje: Maas Besselsen, Jan 
Hammer, de broers Kees en Tieme Versteeg, 
Hans Boon, cafébaas Krijn Kievit, Chiel Looy 
en ik. Er waren in heel Gelderland maar twee 
georganiseerde tochten. Chiel Looy zei tegen 
mij: ‘Joh, Herman. We hebben hier in de buurt 
helemaal geen vereniging.’ Toen zei ik: ‘Ik ga 
proberen een vereniging op te richten.’ Ik ben 
toen naar mijn neef Ton van Diermen gegaan. 
Die wist goed hoe dat werkte. Hij zei: Herman, 
ik wil je wel helpen, maar na één jaar stop ik.” 

Al gauw worden de eerste toertochten 
georganiseerd en zijn de eerste resultaten 
zichtbaar: Een snelle start.
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Tegenover molen ‘De Koe’ vindt 
op 27 augustus 1975 in Café 
‘De Veluwe’ de oprichtings-
vergadering plaats van de 
Veluwse Wieler Vereniging. 
De allereerste notulen melden 
dat er 28 personen aanwezig 

zijn. Het voorlopig bestuur bestaat dan 
uit: Maas Besselsen (voorzitter), Herman 
Huisman (secretaris) en Ton van Diermen 
(penningmeester). 

“Er was op de Veluwe alleen een 
wielervereniging in Oldebroek. We wilden 
bewust geen wedstrijdtak binnen de 
vereniging, want we zagen bij andere 
verenigingen dat de grootste groep, de 
toerleden, de contributie binnenbrachten, 
maar dat wedstrijdrijders het geld weer 
opmaakten. De naam Veluwse Wieler 
Vereniging bedachten we, omdat het een 
vereniging werd voor een groot deel van de 
Veluwe. We hadden ook leden uit Nijkerk, 

Putten, Nunspeet en Voorthuizen. Later 
begonnen mensen, zoals Aad Dokter, eigen 
verenigingen op te richten. Zo zijn onder 
andere VOEK uit Nijkerk en ‘De Volharding’ uit 
Nunspeet ontstaan. Maar wij zijn eigenlijk de 
bron.”

Alle aanwezigen worden nog tijdens de 
oprichtingsvergadering ingeschreven als 
nieuw lid. Onder de drie gasten die in Café 
‘De Veluwe’ zijn uitgenodigd, bevindt zich 
de heer Oscar Willemsen, voorzitter van de 
Nederlandse Rijwiel en Toer Unie, de latere 
Nederlandse Toer Fiets Unie. Hij geeft voor 
de jonge vereniging “enige bruikbare wenken 
en tips.”. Zo adviseert de NRTU-voorzitter 
deelnemers aan tochten en trainingen 
in groepen te splitsen. Als wintertraining 
kan men beter een bosloop, dan zaalsport 
bedrijven en zal de jeugd bijzondere 
aandacht vragen. De NRTU-voorzitter 
besluit zijn ‘wenken’ met: “Het fietsen met 
spatborden is niet verplicht, alleen kan de 

Eerste officiële clubblad VWV.

Brievenhoofd van de oprichtingsvergadering.

1975



Tijdrit door de clubhistorie 11

politie wel opmerkingen maken.” 
Binnen een half jaar groeit het ledental tot 
ruim tachtig enthousiaste fietsliefhebbers. 
Herman Huisman krijgt weldra assistentie 
bij het secretariaat van zijn toenmalige 
vrouw, Emmy Huisman-Pastoor, verder in 
deze uitgave vermeld als Imke Pastoor.

Niet alles gaat vanzelf. In een verslag van 
de ledenvergadering van 17 december 
1975 beklaagt Chiel Looy zich erover 
dat veel trainingen door ongunstige 
weersomstandigheden in het water zijn 
gevallen. Naast zijn werk als buschauffeur 
gaat Chiel Looy in zijn vrije tijd ook als 
fietsenmaker aan de slag. Hij huurt 
aan de Hoenderweg een schuur achter 
Autospuiterij Van Winkoop. Het ontplooien 
van de fietsactiviteiten van Chiel Looy is 
ook terug te lezen in het vergaderverslag: 
“Dhr. Looy stelt zijn werkruimte ter 
beschikking voor technische avonden, 
waardoor er door VWV-leden zelf aan de 
fiets gesleuteld kan worden. Uitvoerig wordt 
gesproken over de door dhr. Looy aan de 
vereniging te schenken shirts.” 

De contributie wordt door het bestuur 
vastgesteld op twaalf gulden per 
kwartaal. In dezelfde vergadering stelt het 
nieuwgekozen bestuur voor om de training 
in drie groepen op te splitsen, te weten: 
Randonneurs, aankomend Randonneurs en 
een toergroep. 

Randonneurs zijn lange afstand fietsers. 
In de jaren die volgen zullen VWV-ers 
deelnemen aan tochten van 200 tot soms 
wel 600 kilometer of meer. 

Het eerste clubshirt 

van Teun Sterrenburg.

“De naam Veluwse Wieler 
Vereniging bedachten we, 
omdat het een vereniging 

werd voor een groot deel van 
de Veluwe.”
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Voor- en achterrijders
De clubleden doen mee aan allerlei 
tochten door het hele land. De toertochten 
in groepsverband hebben respectabele 
afstanden. Toerfietsers worden steevast 
begeleid door voor- en achterrijders. Bij 
toertochten boven de 200 km is een 
volgwagen verplicht.

De vroegste verenigingsstatuten melden 
dat bij toertochten in groepsverband 
de voorrijders van de organiserende 
vereniging het tempo bepalen. Toerleider 
Harrie van Ooijen: “Die voor- en achterrijders 
waren mannetjesputters! De voorrijders 
zetten kruisingen af en moesten daarna 
weer als een haas naar voren rijden. In die 
tijd had je bijvoorbeeld een Kees Muijnen, 
Erik Kleinrensink, Ad Hordijk, Geert Groen en 
anderen. Later namen onder andere Koen 
Hey, Bernard van den Bosch en Wilco Kaper 
die taak op zich. Respect voor al die jongens.” 

Kees Muijnen is timmerman en 
caravanbouwer van beroep. Met zijn 
Volkswagenbus begint hij als chauffeur 
van de volgwagen bij de jeugd. Zijn 
vrouw is door de jaren heen het gezicht 
achter de inschrijftafel bij georganiseerde 
tochten. Op de vraag wat een goede 
profielbeschijving voor een voorrijder is: “Je 
moet situaties goed in kunnen schatten en 
vroeg genoeg je hand op steken. Je moet durf 
hebben om een kruising af te zetten en voor 
het verkeer te gaan staan.”

De achterrijders zijn ervoor om fietsers die 
lekrijden te helpen, of om achterblijvers 
terug te brengen naar het peloton. Ook de 
taak van achterrijder is pittig. Tijdens een 
editie van de Veluwe-Achterhoektocht heb-
ben de achterrijders hun handen vol. Door 
slecht weer zijn er tientallen lekke banden.

Toerleiders Eddie Edink en Peter Goodschalk geven aanwijzingen tijdens de Stuwwallentocht. Daarachter 

v.l.n.r. Koen Hey, Teun Sterrenburg, Pim Kleinrensink en Leo Steijn sr.

Onder leiding van het voortvarende bestuur nemen leden in korte tijd deel aan allerlei toertochten. Op 12 juni 1976 wordt 
de Veluwse Toertocht een feit. Samen met broer Klaas en nog wat mensen van het eerste uur organiseert Herman deze 
tocht. Omdat de communicatie met het groeiend aantal leden niet zo makkelijk verloopt, rolt in augustus 1976 het eerste 
clubblad van de pers. De redactie is gevestigd aan de Lion Cachetstraat 22, waar het secretariaat wordt gerund door 
Imke Pastoor. Het verzoek aan alle leden is om het verenigingsorgaan ‘een product van ons allen’ te laten worden. 

Herman Huisman assisteert bij een lekke band tijdens de Stuwwallentocht. (archieffoto)

1976
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Afvaardiging VWV bij de start van de Elfstedenfietstocht.

De fietsende schoenmaker
In het oktobernummer van 1976 wordt melding gemaakt van het 
eerste ernstige ongeluk. Schoenmaker Tieme Versteeg wordt tijdens 
de Elfheuvelentocht geschept door een auto bij ‘t Harde. Het gevolg: 
een gebroken been en een gebroken enkel. Een bladzijde verder 
neemt hij met een forse waarschuwing aan iedereen afscheid van de 
wielervereniging. “Houd je in als je de situatie niet goed kan overzien!” 
De schoenmaker heeft de schrik duidelijk nog in de benen: “In het 
vervolg ga ik alleen of met mijn vrouw fietsen en van de natuur genieten.” 

In hetzelfde clubblad de melding dat Teun Sterrenburg met zijn 
buurmannen Harm Mons en Theo van Donkersgoed lid zijn 
geworden. Ook Leo Steijn sr. meldt zich aan.

De eerste georganiseerde verenigingstocht, de Veluwse Toertocht 
wordt meteen een succes en trekt 471 deelnemers uit het hele land. 
Tijdens de zomeravonden wordt er drie keer per week getraind. Er 
wordt “lekker doorgefietst. Wie niet komt opdagen, kan het schudden.”

Na één jaar heeft de Veluwse Wielervereniging 92 leden. Reden genoeg 
voor een aankondiging in het Schilders Nieuwsblad: 
“Op zaterdagmiddag 12 februari 1976 worden de trainingen weer gestart 
vanaf de stoplichten bij de Hamburgerweg. Omdat niet ieder lid met 
dezelfde intentie rijdt zijn er vier groepen gevormd: De eerste groep renners 
zitten tegen het wedstrijdelement aan. De tweede groep wil grote tochten 
maken. Verder een groep nieuwelingen die grote tochten niet zien zitten 
en een jeugdgroep tot en met 15 jaar. Eind februari komt een official van 
de NRTU vakkundige uitleg geven over alles wat te maken heeft met het 
toerfietsen.” 
 
Ook wordt er reclame gemaakt voor de Elfstedentocht op de fiets. 
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Dat het gebruik hiervan een behoorlijk 
precaire zaak is, mag duidelijk worden 
uit alle regels die daarvoor door de 
Nederlandse Rijwiel en Toerfiets Unie zijn 
opgesteld. Geen rondjes extra, geen twee 
rondjes op een dag, niet te hard rijden, 
maar ook niet te langzaam rijden, etc. 
Ook het secretariaat geeft advies: 
“Daarnaast willen wij de leden vriendelijk 
verzoeken de boekjes te voorzien van hoesjes, 
zodat het secretariaat niet geconfronteerd 
hoeft te worden met stinkende, modderige 
vodjes.” Het Controleboekje wordt gebruikt 
voor de clubrondes en diagonalen. 

Sterrenritten
Koen Hey: “Op woensdagavond kon je altijd 
vanuit ‘Ilex’ aan de Harderwijkerweg sterritten 
rijden. Je had afstanden van 30, 60, 90 en 120 
km rijden. Ze brachten voor de club geld in 
het laatje. Ik haalde vaak de kas op bij Harrie 
van Ooijen. Die werd dan later geleegd bij de 
Rabobank in de kluis.”

Omdat er nog geen fietscomputers zijn, 
wordt gecontroleerd of de afstanden wel 
correct in de boekjes zijn ingevuld. Herman 
Huisman: “Controleren, controleren en nog 
eens controleren. Het was een heel gedoe. 
Ik zat eens bij ‘Ilex’ te stempelen, komt er 
een kerel van Domstad Utrecht. Hij zegt: ‘Ik 
heb 120 kilometer gereden.’ Ik controleer zijn 
boekje en zeg tegen hem: ‘Je komt er tien 
te kort. Ga eerst nog een stempel halen in 
Putten.’ Herman, zei hij, je hebt gelijk.”

De grootste kilometervreter bij de 
senioren is Herman Huisman met een 
jaargemiddelde van 4915 km. 

In 1977 organiseert de VWV vier toertochten; de Midden Veluwe Tocht, de Hoge Veluwe Tocht, de Veluwse Toertocht en 
de Eemlandtocht. Verder kunnen leden deelnemen aan sterritten en de aanvraagtocht Rond de Veluwe. Voor het eerst 
worden ook de kilometerstanden vermeld. Dit gaat aan de hand van het Toerboekje en het Controleboekje. Op de tochten 
moeten in openbare gelegenheden zoals stations, cafés en postkantoren stempels in de boekjes gezet worden. De 
stempels in het toerboekje “bewijzen” dat je het aantal in je toerboekje vermelde kilometers, ook daadwerkelijk gereden 
hebt.

Omslag van een controleboekje. Schema van zogenoemde diagonalen. 

(via H. van Ooijen)

Hotel Café Restaurant 'Ilex'.

1977
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Feestavond
In februari 1977 wordt er een feestavond gehouden in ‘Het 
Volksbelang’, een houten keet aan de Rozenlaan 5. De bingo met 
prijzen doet zijn intrede om vervolgens de volgende 35 jaar niet 
meer van het programma te wijken. Het feest wordt een groot 
succes, behalve dan dat de discjockey er deze avond geen zin in 
heeft. Het lid met de meeste kilometers, J. van O. van den A. uit 
Rotterdam, zegt toe een band te regelen voor het komende feest, 
en hij houdt zijn woord. Jan fietst aanvraagtochten en komt ieder 
weekend vanuit Rotterdam om deel te nemen aan de tochten 
van de VWV. Jan is een fanatiek stempelaar, maar neemt bij 
aanvraagtochten ook weleens de trein en valt jammerlijk door de 
mand…

Eerste buitenlandreis
Op 21 en 22 mei 1977 wordt de eerste buitenlandreis naar 
Luxemburg een feit. Heerlen – Diekirch. Volgens het jaarverslag is 
de deelname enigszins teleurstellend te noemen, kijkend naar de 
vele voorbereidingen. Er gaan 16 VWV-leden en 5 gastrijders mee 
met de toerclub van Heerlen. En de volgende dag weer terug. Later 
wordt dat twee keer Heerlen – Cochem.

100ste lid
In juli 1977 wordt het honderdste lid binnengehaald. Voorzitter Jan 
Leithuijser (“Een kundig bestuurder. Onder zijn hoede groeit de VWV 
verder uit” - H. Huisman) en secretaresse Imke Pastoor trakteren 
mejuffrouw C.Th. van Soestbergen met een bos bloemen en een 
bandenplak-set. 

Zonder sponsor
Zoals eerder vermeld worden de eerste shirts, trainingspakken 
en jacks in de kleuren geel, blauw en zwart gesponsord door 
fietsenmaker Chiel Looy. De naam ‘Looy rijwielen’ staat dan ook 
pontificaal op de achterkant van het wielershirt. Als de sponsor 
zich wegens bedrijfsmoeilijkheden terugtrekt, blijft de vereniging 
achter met shirts met sponsornaam, maar zonder sponsor. 
Door een nieuw vilten VWV-embleem er overheen te naaien, rijdt 
iedereen er alsnog tevreden mee rond.

In Ilex  vinden o.a. vergaderingen plaats. Een feestavond in Het Volksbelang. 

(via Catawiki)

Secretaresse Imke Pastoor, C.Th. van Soestbergen 

en voorzitter Jan Leithuijser.

Op weg naar Cochem. (via fam. Vierhouten)

Veilig rijden
Er is ook aandacht voor veilig en verantwoord rijden. Discipline 
is het credo, anders komen er ongelukken. De door de NRTU 
opgegeven gemiddelde snelheid van 20-25 kilometer per uur bij 
toertochten, geeft ook bij Herman Huisman veel irritatie. 
“Hoe langer de rit, hoe mooier. Dat dacht ik altijd. Maar we hebben 
eens de Vier Paleizentocht gereden. Die was driehonderd kilometer 
lang en met een gemiddelde snelheid van 22,5 kilometer per uur. Ik 
werd er helemaal gallisch van”.
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In het clubblad verschijnt een bedankje aan 
Tourclub Le Champion, waar een georganiseerde 
rit bij gereden is. Het was een mooie rit met een 
prima verzorging onderweg. Ook de pechhulp 
wordt geprezen. Toch jammer van die twee kleine 
valpartijtjes onderweg. Daarom twee adviezen aan 
VWV-leden:

     - Kom nuchter aan de start!
     - Stop je uiteinden van je veters in je schoenen:
     ze mochten eens tussen de trappers komen!

Clubblad
Het clubblad is in vertrouwde handen van Imke Pastoor. Naast dat 
Imke veel met Herman op de fiets zit, runt zij het secretariaat, de 
clubbladredactie en is zij actief bij georganiseerde tochten. Het 
clubblad wordt dan nog op de fiets rondgebracht. Een zevental 
leden verzorgt de verspreiding in Harderwijk, Putten, Nijkerk en 
Ermelo. Het clubblad wordt in eigen beheer gemaakt. Om van het 
clubblad een samenhangend geheel te maken, wordt er een “lange 
nietmachine” aangeschaft.

Een opmerkelijk stukje in het clubblad van januari 1978. Hierin 
wordt een duidelijke boodschap afgegeven: ‘Ik mis verschillende 
leden op de training, die zeker tijd en gelegenheid hebben. Waar blijven 
Sjoerd, Jaap, Teus, Cor, Harm, Frans, Hans, Arnold? enz. enz. Er zijn 
veel leden die dolgraag willen komen, maar vanwege werk of andere 
oorzaken niet kunnen. Dat is op zich al sneu genoeg, maar degene die 
wel kan moet zich dan ook laten zien!’

Avondfietsvierdaagse
In 1978 organiseert de VWV ook voor het eerst een avond 
fietsvierdaagse in Ermelo. Dit gebeurt vanuit Sporthal Calluna. 
Kartrekkers zijn dan de latere voorzitter Wijnand Jonker en Cees 
Meerkerk met ondersteuning van Imke Pastoor. Er fietst ook een 
groep van vijftig blinden achterop tandems mee. Voorzitter Bas 
Barendregt van de Algemene Bond voor Slechtzienden is geweldig 
blij met dit initiatief. Er moeten inderhaast nog wel 15 extra tandems 
geregeld worden. Naast de gebruikelijke routebeschrijving wordt 
er ook een routebeschrijving in braille gedrukt. De fietsvierdaagse 
wordt met ruim 750 deelnemers een groot succes. “Het advies 
wordt gegeven om scholieren, verenigingen, e.d. groepsgewijs te laten 
vetrekken. Dit voorkomt onnodig gejakker.” (Uit: Schilders Nieuwsblad) 

Jeugd
De VWV-afdeling jeugd fietst onder de hoede van Leo Steijn 
senior, Tieme Versteeg, Henk Hessenweg en Riet Teunisse. Koen 
Hey herinnert zich Leo Steijn sr. vooral als een gulle man. “We 
hadden in Nijkerk meegedaan aan een reclame-optocht. Wij hadden 
de tweede prijs, een groepsprijs van 75 gulden gewonnen. Op de 
terugweg deden we even Terra Nova aan in Putten. Die prijs werd 
door Leo meteen op een praktische manier weer uitgegeven!” Er 
wordt een begin gemaakt met fiets- en conditietraining en een 

Ome Joop van de Dik-voor-Mekaar Show maant clubleden om vaker 

op de training te komen: Nee nou wordt-ie mooi! (Via H. van Ooijen)

 Achter in de tuin bij de familie Kleinrensink. V.l.n.r.: Onbekend, 

op de voorgrond Astrid Kleinrensink, in de rechter tuinstoel: Wilbert Kamphuis.

1978
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rittenschema opgesteld. Omdat de clubshirts niet in 
kindermaten verkrijgbaar zijn, wordt gebruik gemaakt 
van de creativiteit van mevrouw Steijn. Jeugdleiders 
door de jaren heen zijn o.a.: Nel Vierhouten, Steven 
van den Brink, Wim Schenk, Bertus van Dijkhuizen, 
Ina Kleinrensink en Corrie van den Brink van de 
jeugdcommissie. Niet komen wordt niet gewaardeerd!

De VWV-jeugd wat bijbrengen op de fiets, is wel aan 
beroepsmilitair en commando Wim Schenk besteed. 
“Door voorop te rijden en het tempo aan te geven, leerde je 
de jeugd om georganiseerd te fietsen. We maakten meestal 
tochten van 50 tot 60 kilometer, bijvoorbeeld richting 
Garderen en Kootwijk. Voorbij de helft van de rit werd er 
wat gedronken. Als we weer op de Drieërweg waren, gaf ik 
het spel vrij en konden de jongens nog een lekker sprintje 
trekken.” 

Technische avonden 
Er is ook aandacht voor materiaalonderhoud. Koen Hey: 
“Toen ik eenmaal een racefiets had, was ik bang voor lekke 
banden, want ik reed op tubes. Ik kreeg een keer vlak bij huis 
een lekke band. Ik ben toen naar Herman thuis gegaan. Bij 
hem in de gang leerde hij mij hoe ik een tube netjes recht op 
de velg moest plakken. Ook leerden we tijdens ‘technische 
avonden’ hoe een racefiets in elkaar zit. Eind oktober haalde 
je de fiets in onderdelen uit elkaar. Je wikkelde alles in een 
deken en deed dit thuis op zolder achter het schot. In februari 
haalde je alles weer tevoorschijn. Van Wim Schenk leerden 
we bij de jeugd ook alles over bandjes afnemen, plakken, 
kettingonderhoud, maar ook over fietskleding. Ik weet nog 
dat ik bij ‘Ilex’ samen met nog een jeugdlid op de rollerbank 
heb gestaan. De een onverzorgd en slecht gekleed en de 
ander perfect gekleed.”

Stuwwallentocht
Wim Schenk is ook de geestelijk vader en pionier 
van de Stuwwallentocht, die in 1978 voor het eerst 
verreden wordt. “Ik had al wat ideetjes en heb daarna de 
tocht op papier uitgezet. Ik had geen kilometerteller en 
deed de tijdmeting van plaats tot plaats met mijn horloge. 
De snelheid van 25 kilometer per uur gemiddeld werd 
gecontroleerd door officials van de NTFU. Je kon weleens 
wat schipperen, maar nooit teveel. Ik kan dat schema nog 
dromen…”

In het door Imke Pastoor opgestelde Jaarverslag 1978 
wordt gemeld: “Het bestuur is er in geslaagd om voor een 
aantrekkelijke prijs bij de firma Hoogeveen V.W.V-truien in te 
kopen en wel in grote verscheidenheid van maten.”

Tijdschema van de Stuwwallentocht. (via H. van Ooijen)

Aart Vierhouten sr. en Wim Schenk leiden de Midden Veluwe Tocht 10 april 1978.
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Toerfietsploeg Nederlands Kampioen
In september 1979 boekt VWV grote successen 
op de Nederlands kampioenschappen toerfietsen. 
Het seniorenteam van de VWV wordt Nederlands 
Kampioen regelmatigheids-fietsen bij de 
randonneurs. 

Onschuldig lichamelijk letsel
Uit een verslag van de Stuwwallentocht: ‘Jammer 
genoeg moest een jonge deelnemer hier, ten koste 
van enig, overigens onschuldig, lichamelijk letsel en 
materiële averij, tot de ontdekking komen dat paaltjes 
van betonnen makelij in de regel slechts zelden bereid zijn een stapje opzij te doen. De hele 
goegemeente stortte zich bezorgd over het slachtoffer waarna deze, al lang blij er zo te zijn 
afgekomen, lichtelijk dizzy in de bezemwagen kon stappen.’ 

Er zijn plannen voor een clubhuis. Hiervoor worden bouwtekeningen gemaakt en een 
begroting opgesteld. Uiteindelijk belanden de plannen in de koelkast, omdat het goedkoper 
is om ruimte en logistiek in te huren.

Dikke Banden Race
In september 1979 doet de jeugd mee aan de Dikke Banden Race. Dit is voor velen de 
eerste keer dat ze aan een wedstrijd deelnemen. En met redelijk succes. De jonge Aart 
Vierhouten wordt eerste in de categorie 8 en 9-jarigen, evenals Henk Versteeg in de 
categorie 10- en 11-jarigen. Ze ontvangen een persoonlijke brief met felicitaties van 
de burgemeester Veen. Jan Leithuijser treedt aan het eind van 1979 na 3 jaar af als 
voorzitter. Hij wordt opgevolgd door Hans Bouwman. De nieuwe voorzitter wil meer 
structuur in de club aanbrengen. Tijdens de algemene ledenvergadering van 8 november 
1979 stemmen de leden in met een structuurplan, waarbij de verschillende activiteiten 
worden ondergebracht in commissies. Zo ontstaan een jeugdcommissie, toercommissie, 
recreatiecommissie, vervoerscommissie, redactiecommissie en een commissie 

winteractiviteiten. De Toercommissie 
krijgt van het bestuur de opdracht meer 
toertochten te organiseren en wordt 
hiervoor ook verantwoordelijk.

Clubhuis 'De Gondelier' aan de Suikerbakker.

De seniorenploeg bestaat uit de voorrijders 

Johan Oost en Henk Verhoef. Verder Imke 

Pastoor, Hans Bouwman, Henk Veenhuizen 

en Aart Vierhouten sr. Het jeugdteam wordt 

tweede en de amateurs worden vierde.

Dikke Banden Race 1979.

1979

Naast regels voor het fietsen geeft het secretariaat in het VWV-clubblad ook kledingadvies: “Ook zagen wij weer ‘blote 
ruggen’. Draag bretels, het is o, zo belangrijk. Je voorkomt rugklachten en ’s zomers verbrandingen.”

In het clubblad wordt verder de invloed van de jeugd zichtbaar. Er komen puzzels waarmee prijzen zijn te winnen, moppen, 
verslagen van tochten en goede raad voor de jeugd (incl. ouders) Alles vanuit de opvoedkundige visie van het secretariaat.
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Veluwe Betuwe Tocht 26 maart 1980.

Pechhulp tijdens de Stuwwallentocht 1980.
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Goed op koers

1980 – 1989
Vanwege het niet-competitieve karakter 
van de vereniging wordt in 1980 het 
systeem van clubkampioenschappen 
afgeschaft. Vanaf nu krijgt iedereen 
een herinnering afhankelijk van het 
aantal gefietste kilometers. Het aantal 
georganiseerde toertochten breidt 
zienderogen uit. De Tourwinst van Joop 
Zoetemelk helpt mee aan dit succes. 
In 1981 rijden 1781 geregistreerde 
deelnemers de Veluwse Toertocht.



Veertig jaar Veluwse Wieler Vereniging 1975 - 201522

In de winter wordt er niet 
gefietst, maar hardgelopen. 
De organisatie ervan ligt onder 
andere bij Wijnand Jonker. 
Er zijn afstanden van 5, 10, 
15 en 21,5 kilometer. Herman 
Huisman: “Er waren nog geen 

veldritten of ATB-tochten. De trimlopen 
starten eerst bij de tennisbanen en later 
ergens achter Camping Fijn-Oord. Robert 
Hoffman en ik hadden er een takkenhekel 
aan. Maar ja, ze brachten geld in het laadje.”

Naast dat er in de winter fanatiek 
getrimd wordt door de vereniging, 
organiseert de VWV ook ieder jaar een 
zaalvoetbaltoernooi in Sporthal Calluna. De 
VWV-leden blijken fanatieke voetballers. Ze 
winnen van 10 andere teams uit Ermelo en 
omgeving.

In het Schilders Nieuwsblad van 3 april 
1980 een interview met de toerleiders 
van de Midden-Veluwe Tocht Johan Oost 
en Henk Verhoef. ‘Beide mannen hebben 
binnen de VWV een reputatie als regelmatige 
fietsers. Ze kunnen beiden erg lang precies 
25 kilometer per uur rijden.’ Johan Oost: 
“Het is vooral een kwestie van gevoel, ritme 
en ervaring. Doordat je veel fietst ken je 

je grenzen goed, waar je te snel gaat of 
doordraait. In het begin controleer je je tempo 
wel met je horloge via de hectometerpaaltjes. 
Wij rijden meestal 52x17 of bij tegenwind 
52x18…”

Dat beide toerleiders lang doortrappen 
wordt ook duidelijk door een vertwijfelde 
oproep in het clubblad: De dames zitten erg 
veel alleen.

Recreatie! 
Met de instelling van de 
recreatiecommissie wordt het logische 
doel beoogd om meer recreantentochten 
te organiseren. In het Schilders Nieuwsblad 
van 27 maart 1980 wordt het verschil 
tussen toerfietsers en recreanten haarfijn 
uitgelegd: ‘Toerfietsers willen in de eerste 
plaats sportief bezig zijn. De geleverde 
inspanning wordt als vorm van recreatie 
gezien. Bij recreanten is dit anders. Lekker 
toeristisch rondfietsen op gewoon de 

De bostrimlopen zijn populair en 

kunnen de eerste jaren op een goede 

belangstelling rekenen. (archieffoto)

Oproep in het clubblad van twee thuisblijvers. (archieffoto)

1980



Tijdrit door de clubhistorie 23

“dagelijkse” fiets, zeer bijtijds pauzeren om wat lekkers op te eten, iets 
moois rustig te bekijken, meest in een kleine groep fietsen met wat 
vrienden of gezinsleden en niet te lange afstanden.’ Een mooier en 
ontroerender omschrijving van een doorsnee recreant is nadien 
nooit meer geschreven. De dinsdagavondtochten zijn geboren 
en zullen door de jaren heen uitgroeien tot een hooggewaardeerd 
evenement. De pionier van deze tochten is Wijnand Jonker. Ook 
Eddy Edink en Theo van Donkersgoed zijn er in het begin druk 
mee. Jonker draagt het na twee jaar over aan Marinus van der 
Velde die het op zijn beurt overdraagt aan zijn zus Anneke Wels. 
Anneke zal vele jaren het gezicht zijn van de Didatochten. Zij krijgt 
hulp van haar man en schoonzus Thera van der Velde. Als Anneke 
stopt zal zij als eerste tot lid van verdienste van de VWV worden 
onderscheiden. 

De Klassieker
De Veluwse Toertocht blijft de meest populaire toertocht van de 
vereniging. De organisatie telt op 14 juni dat jaar 1732 deelnemers. 
Het is de enige klassieker van de VWV. Later wordt de naam 
veranderd in Ermelose Klim Tour (EKT). In juli wint ‘Onze Joop’ de 
Tour wat de populariteit van wielrennen nog meer ten goede komt. 

De Midden Veluwe Tocht onder motorbegeleiding
De Midden Veluwe Tocht op 5 april 1980 is voor ‘toerlijders’ 
Johan Oost en Henk Verhoef bijna teveel van het goede. Bij de 
inschrijving in clubhuis ‘De Gondelier’ is het al zo druk dat het veel 
weg heeft van een legbatterij. Onder begeleiding van politie en 
motorrijders (“een geslaagd experiment” ) rijden 272 ‘dolenthousiaste 
fietsverslaafden’ onder een enorme publieke belangstelling de 
Veluwe over. Een mooie tocht met prachtig weer en zonder 
ongelukken. Toch wordt overwogen, gezien het grote aantal 
deelnemers, om de groepen het volgend jaar te splitsen. Harrie 
van Ooijen: “Dat rijden onder motorbegeleiding was iets bijzonders. Ik 

had als beroepsmilitair 
ook contacten bij 
de Marechaussee. 
We werden vanaf 
Hoenderloo ter hoogte 
van ‘De Cantharel’ 
opgewacht en kregen 
voor en achter de groep 
een aantal motards 
mee. We reden zo 
over de Europaweg en 
voelden ons heel wat. 
We zijn zo begeleid 
helemaal tot aan ‘De 
Sprengenhorst’ bij 
Wenum-Wiesel.” 

Terwijl een VWV-er boven op De Posbank nog wat naar binnen lurkt tijdens de 

Veluwse Toertocht 1980, maakt een gezinnetje zich op voor een picknick. Pa 

zit nog achter het stuur van de Simca 1100. (archieffoto)

Mede door het succes van Joop in de Tour groeit het ledental en het 

aantal toertochtdeelnemers. Dat vraagt veel extra mankracht om de 

vereniging goed draaiend te houden. 
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Conditie
Teun Sterrenburg is in 1981 vijf 
jaar lid van VWV. Als voorrijder 
kan hij tempo houden als 
geen ander. “Je begon met de 
Dellentocht, de Midden Veluwe 
Tocht en de Stuwwallentocht. 
Nou, als je die achter je kiezen had 
zitten, had je een berenconditie. 
Zaterdags een tocht onder leiding 
van Herman Huisman en Kees 
Muijnen en dan ’s zondags vaak 
nog een sterrit naar Utrecht. Het 
kwam vaak voor dat je in zo’n 
weekend voor 270 kilometer had 
afgestempeld.”

Nadat voor de tweede keer 
een clubfietsweekend wordt 
afgeblazen vanwege te weinig 
animo, spreekt de voorzitter 
openlijk zijn twijfels uit over 
de bouw van een clubhuis. Hij 
stelt voor dat de vereniging 
zich daar nog maar eens op 
moet bezinnen. Voorzitter Hans 
Bouwman verhuist naar Soest en 
geeft de hamer over aan Wijnand 
Jonker. 

Voorop Koen Hey en Herman Huisman. Daarachter Ronald Roelofsen en André Gerards. Achter de Daf-rijder rijdt in 

clubtenue Flip Diepstraten en middenachter met de rode haardos: Cees Meerkerk. (via Koen Hey)

VWV-ers getooid met pet en rugtas in actie tijdens de Stuwwallentocht. (archieffoto)

Omslag clubblad.

Het clubblad krijgt in maart z’n nieuwe, gele omslag met een mooie foto van de fietsers. 
Het secretariaat uit haar zorgen over het tekort aan medewerkers in niet mis te verstane 
bewoordingen. Zij schrijft voor wat betreft de organisatie van de Veluwse Toertocht: ‘Zoals 
wij inmiddels gewend zijn, hebben aan het verzoek om medewerking slechts enkele leden 
gereageerd. Dat betekent weer “op jacht”. Allemaal extra werk (…) Maar het is vijf keer gelukt, 
dus zal het de zesde keer ook lukken. Telefonisch opgeven mag ook, MAAR DAN WEL RAP!!” 

1981
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Ook de jeugdafdeling 
blijft groeien. Ruim dertig 
kinderen en jongeren fietsen 
wekelijks trainingstochten 
en doen succesvol mee aan 
wedstrijden. In de winter wordt 
er getraind in sporthal Calluna. 

Wilco Kaper meldt zich in april 1982 ook 
aan als jeugdlid. 

“Ik ging voor een fiets kijken bij Maas Bakker 
en zag en mooie blauwwitte racer. Uiteindelijk 
kwam ik met een knaloranje Batavus thuis. 
Mijn vader schoot een groot gedeelte van 
de 800 gulden voor. Ik betaalde dat weer 
terug via mijn krantenwijk. Wim Schenk en 
Nel Vierhouten fietsten altijd mee. Maar ook 
Bertus van Dijkhuizen en Rikkert Toes. Je had 
een A- en een B-groep. In A zaten de jonkies 
en lag het tempo wat lager. Ik was 14 jaar 
en ging al snel naar de B-groep. Ik reed met 
Erik Kleinrensink, Bernard van den Bosch en 
Godert de Leeuw. Later met Cees en Aart 
Vierhouten. Ik herinner mij ook nog Clemens 
Schotman. Mijn broer Johan reed ook. Een 
training hield niet anders in dan gewoon met 
elkaar in de groep fietsen. Als je 16 jaar was 
maakte je de overstap naar de volwassenen. 

Herman Huisman en Cees Muijnen bepaalden 
toen veelal het tempo. Die stap is voor veel 
jeugdleden groot.”

Tochten goed bezocht
Het is voor de VWV een tijd van grote 
expansie. De recreatietochten groeien 
en bloeien als nooit tevoren. De tochten 
starten bij restaurant ‘Ilex’ aan de 
Harderwijkerweg en trekken jaarlijks zo’n 
2500 deelnemers. Het populairst blijft de 
Veluwse toertocht die in 1982 ruim 1300 
deelnemers trekt. Ook de Ster van Ermelo 
en de Zuiderzee randonneur zijn met rond 

de 500 deelnemers goed bezocht. 

Fietsplaatje
Alle leden van de VWV, zowel oud als jong, 
krijgen voor de Veluwse Toertocht een 
fietsplaatje cadeau van firma De Graaf. 
De plaatjes worden aan het fietsframe 
bevestigd. Het gebruik van de plaatjes voor 
de populairste VWV-klassieker is afgekeken 
van de toerversie van Luik-Bastenaken-Luik.

VWV-afdeling Elspeet
Vanwege het grote aantal Elspeetse leden 
komt er een speciale afdeling ‘Elspeet’ 

VWV-jeugdleden Erik Kleinrensink en Wilco Kaper (archieffoto)

VWV-leden krijgen een fietsplaatje van de firma De Graaf. 

Vlnr : Eddy Edink, Dick Poth, Marion vd Lustgraaf, Frans de Graaf, Wijnand Jonker, Harm Mons, Evert vd Lustgraaf, Henk Kuiper. Leo Stijn sr. (archieffoto)

1982
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met eigen trainingen en tochten. Naar eigen zeggen komt het de 
gevarieerdheid van de tochten zeer ten goede. Flip Diepstraten 
komt ook uit Elspeet. Harrie van Ooijen: “Behalve humor, verstond 
Flip de kunst om zo zuinig mogelijk te fietsen. Om zelf uit de wind 
te blijven, reed hij nooit op kop, zette iedereen op het kantje en reed 
met zijn voorwiel altijd op nog geen 2 cm van de achterband van zijn 
voorganger. Ik heb nooit binnenbanden bij me. Als ik lek rijd, bel ik 
mijn schoonmoeder op om mij “even” op te halen. Daarna mag ze mijn 
band in de garage verwisselen.” Evert Jan Jansen is als VWV-lid de 
laatste survivor van de Elspeetse tak. 

Zuiderzeerandonneur
De firma Reynolds Aluminium uit Harderwijk wordt de officiële 
sponsor van de Zuiderzeerandonneur. De prestatietocht rond de 
Zuiderzee is een vrije toertocht met afstanden van 350 en 200 
km. Het is de eerste keer dat de VWV officieel gesponsord wordt 
bij een activiteit. Op deze manier kan de tocht zonder geldzorgen 
georganiseerd worden.

Uit de krant: Zuiderzee ronde vraagt meer dan een goede conditie: 
‘Soms denk je: Maak van mijn fiets maar een schemerlamp’.

Demonstratie tijdens Tour de Jan
Omdat de organisatie van het landelijk georganiseerde fietskamp 
‘Tour de Jan’ in Velp het niet ziet zitten ‘meisjes mee te nemen’, 
mogen de leden Colinda Jansen en Astrid Kleinrensink niet mee. 
De beide meisjes pikken dit niet. Ze gaan getooid met spandoek 
en al naar Velp. Met deze actie halen ze de krant en worden 
tientallen malen op de foto gezet. Helaas maakt dit protest 
tegen vrouwendiscriminatie geen indruk op de organisatie. Beide 
meisjes gaan weer terug naar Ermelo zonder een kilometer te 
hebben gefietst.

Embleem Zuiderzee- 

Randonneur.

Astrid Kleinrensink en 

Colinda Jansen protesteren in Velp.
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Ontwikkelingen in de 
fietstechniek 
De ontwikkeling van de fiets 
neemt in de jaren tachtig 
een grote vlucht. Zo komt 
de ligfiets ineens in het 
straatbeeld. De Roulandt 

wordt in 1983 de eerste seriematig 
geproduceerde Nederlandse ligfiets. 
Er worden fietsbanden met ritssluiting 
geïntroduceerd. In Frankrijk neemt 
zakenman Bernard Tapie een slecht 
lopende fabriek in skibindingen over. 
De techniek van de skibindingen wordt 
toegepast op de fiets en zo ontstaat het 
klikpedaal. 

Na het opzetten van de Franse wielerploeg 
La Vie Claire mag Bernard Hinault deze 
Look-pedalen introduceren. De klikpedalen 
worden een begrip en al snel horen de 
toeclips tot het verleden. De mogelijkheid 
bestaat om bij een framebouwer een 
fiets op maat te laten maken, ja zelfs 
het materiaal en kleur van je racefiets te 
bepalen. De verchroomde voorvork en 
verchroomde liggende vorken komen in de 
mode. 
Om de snelheid te meten wordt nog tot ver 
in de tachtiger jaren gebruik gemaakt van 
analoge snelheidsmeters. Onder andere 
met een wieltje dat op de naaf van het wiel 
is bevestigd. Een contact op de voorvork 
zorgt voor een elektrische spanning. Erik 
Kleinrensink herinnert zich nog ‘de enorme 
kast die mijn vader op het stuur had.’ 

In 1983 besluit de PTT te stoppen met 
stempelen in toerboekjes. Het stempelen 
door de PTT “staat tenslotte in dienst van 
de filatelie en de algemene postsfeer”, 
aldus een schrijven van de nationale 
posterijen.

Dit nooit weer…
Kees Muijnen is vooral liefhebber van 
lange tochten, maar ook dat heeft zijn 
grenzen: “Harrie van Ooijen zei tegen mij: 
‘Kees, ik heb nou toch zo’n mooie tocht…’ De 
zeshonderd van Hoenderloo. We vertrokken 
zaterdagmorgen om acht uur en reden de 
Achterhoek rond tot aan Enschede toe. 

Daarna naar Hoenderloo. Daarna nog richting 
Den Haag en dan daar nog dat verrekte 
clubhuis in het donker vinden. Het was 
gekkenwerk. GPS had je niet. De route had 
je op je stuur en je draaide aan de rolletjes. 
We hebben daar ’s nachts staan turen in Den 
Haag. Harrie en Aart zaten te slapen op de 
fiets. Later zegt Aart Hop tegen me: Kees, na 
de tocht mag je mijn lampjes wel hebben, 
want ik doe dit nooit meer. We reden door tot 
zondagmorgen kwart over tien.”

In 1983 wordt ook Peter van de Mheen lid 
van de Veluwse Wielervereniging: “Dick 
Kleinrensink kocht een nieuwe racefiets en 
ik kon zijn oude overnemen. Mijn eerste 
tocht was de Eemlandtocht, nu de Vuursche 
Valleitocht. Honderd kilometer. Ik vond die 
afstand toen heel wat. “
Later helpt Peter mee met de organisatie 

van de Veluwe Betuwe Tocht en de 
Dierendagtocht. 
Samen met Wim Grift en Leo Hüller. Wim’s 
vrouw Trix fietst die tijd vanuit Ermelo vaak 
naar de controleposten zoals bij Café ‘De 
Westerbouwing’ bij Oosterbeek.

Snot…
Het fenomeen snot blijkt een punt van 
ergernis van alle tijden. Zelfs als je gezond 
bent, produceert een mens elke dag 
gemiddeld 1 a 1,5 liter van het groene 
goed. Een VWV-er uit zijn ergernis over de 
onsmakelijke hoeveelheden snot die hij 
tijdens een clubtocht van steeds andere 
voorgangers moet incasseren in ferme 
bewoordingen: “Ik moet het even kwijt: Dat 
openlijke neus snuiten, niet in een zakdoek 
of achter-je-handje, maar hup zo de berm 
in, zonder acht te slaan op je achterburen is 
egoïstisch, asociaal, in strijd met de rechten 
van de mens en onderhand voor mij een 
doorslaggevende reden om het groepsgewijs 
toerfietsen te mijden...”

Doordat jeugdleden wedstrijden gaan 
fietsen bij andere verenigingen en er 
minder aanwas is, loopt het aantal 
jeugdleden hard terug, net zoals het aantal 
begeleiders. 

1983
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Het fietsjaar 1984 wordt gekenmerkt door slecht weer, ernstige valpartijen en een teruglopend aantal deelnemers aan 
tochten. De fiets-hausse van 1980 lijkt op z’n retour. 

De onderscheidingen die op de jaarlijkse feestavond worden uitgereikt krijgen een steeds exotischer karakter, meldt het 
clubblad: “De winnaars van de het-vergeten-appeltje-prijs, de fietsvliegende-bijstands-brigadeprijs, de-halve-zool-prijs en de 
niet-bij-de-kreukels-neerzitten-prijs, kunnen hun geluk niet op.”

V.l.n.r.: Erik Kleinrensink, Cees Vierhouten, Colinda Jansen, Peter Post en Wilma Muijnen.

Dick Grift.

1984

Eerste veldtoertocht
De eerste VWV-veldtoertocht wordt op 4 
februari 1984 een feit. De uitgepijlde tocht 
van 25 km trekt 7 deelnemers, maar is 
desondanks toch een succes. Het jaar 
erop wordt de tocht weer georganiseerd. 
In de toercommissie zitten dat jaar: Geert 
Groen, Wim Grift en Harrie van Ooijen. 
Vanuit de toercommissie wordt Wim Grift 
belast met de winteractiviteiten. “In ’84 
begonnen we met de eerste veldritten. De 
jaren ervoor was er niks. We deden meest 
aan cyclocross. Eerst op een parcours bij 
Strand Horst. Later verhuisden we naar ‘De 
Tonnenberg’. Bij de eerste toertocht die we 
organiseerden deed Herman Huisman het 
veldwerk en ik de organisatie.” Dat het gaat 
om puur pionierswerk, wordt meteen 
duidelijk. Met het bedenken van een 
goede bewegwijzering krijgen de mannen 
gelijk problemen met de instanties. Wim 
vertelt: “Herman had een pot verf achter in 
zijn fietstas en deed hier en daar een stip op 
een boom. Dat was voor links en rechtsaf, 
ha, ha. We hadden meteen Staatsbosbeheer 
op onze nek!” De mannen moeten wat 
anders verzinnen en komen op het idee 
om zelf pijlen te maken. Samen met Peter 
van de Mheen en Koen Hey worden in de 
werkplaats aan de Lokhorstweg pijlen 
gefabriceerd. Ook voor de jeugd worden in 
de winter veldritten en hardloopwedstrijden 
georganiseerd. Want jonge talenten zijn 
er, zoals Aart en Cees Vierhouten, Jan en 
Godert de Leeuw en Wim’s zoon: Dick Grift. 
De VWV-jeugdleden worden lid van o.a. 
De IJselstreek waar Wim Grift ook actief 
voor is. “We hadden hardlooptrainingen naar 
Café Het Vosje waar wel 20 tot 30 jongeren 
aan mee deden. Bij ‘Het Keteltje’ rond de 
zandgaten hield De IJsselstreek wedstrijden 
op een kilometerparcours van een uur plus 
een ronde. Hier deden ook VWV-jongens aan 
mee. Met de georganiseerde wedstrijden 

konden de jongens punten verdienen. De 
strijd werd beslist op de atletiekbaan. Aan het 
eind van het seizoen kreeg de winnaar een 
fietsframe. Ik meen dat Cees Vierhouten hem 
won.”

Het verwijderen van lichaamsvocht op de 
fiets blijft de gemoederen bezighouden. 
Voorzitter Wijnand Jonker geeft in het kort 
de twee categorieën spuwers weer. “De 
goede spuwer spuwt een fluim schuin voor 
zich uit: hard, vol en krakend. Als een steen 
kladdert het overtollig mondvocht tegen het 
plaveisel en blijft als een souvenir aan de 
fietstocht liggen. De rommelaar spuwt een 
hoeveelheid vocht die zoveel lucht bevat, dat 
het vocht de grond niet eens bereikt, maar 
weg vliegt door de lucht over haren, snor en 
shirt van de achterbuurman.”



Tijdrit door de clubhistorie 29

“Moet je op je kant of moet je op je dak?”
Zoals Kees Muijnen al eerder aangaf, moet een voorrijder lef 
hebben om kruisingen af te zetten en voor het verkeer te gaan 
staan. Ook Peter van de Mheen is een voorrijder die tegen een 
stootje kan: “Als voorrijder ben ik een keer van achteren aangereden 
door een auto. Ergens tussen Stroe en Harskamp. Ik had net een 
kruising afgezet en daar werd ik van achteren tegen mijn benen 
aangereden. Er stapt een toerfietser van een meter of twee achter mij 
uit de groep en zegt tegen de chauffeur: Wil je op je kant of wil je op je 
dak liggen? De man in de auto trok wit weg en zijn vrouw helemaal in 
paniek. Ha, ha. Ik was gelijk alles vergeten.”

Gevaarlijke kruisingen
Voorzitter Wijnand Jonker beschrijft in het clubblad een aantal 
malen gevaarlijke situaties in en rond de gemeente Ermelo. Zijn 
ongenoegen over diverse kruisingen binnen de bebouwde kom 
halen het Schilders Nieuwsblad. 

Verder overlijden onverwachts twee trouwe leden van de 
vereniging op jonge leeftijd. Daaronder Eddie Edink. Edink is sinds 
jaar en dag voorrijder van toertochten. Hij komt om bij een militair 
ongeval in Duitsland.

De Eemlandtocht krijgt een nieuw jasje en gaat verder als 
Vuursche-Valleitocht door het leven. De tocht trekt twee keer 
zoveel deelnemers als het jaar daarvoor.

Voor het eerst staat er een advertentie van een Italiaanse 
‘Brancale Helm’ in het clubblad: ‘Raas, Hanegraaf, Vanderaerden 
en vele anderen dragen ze ook.’ “Houd uw hoofd erbij”! Maar 
helmen bleven in die jaren eerder uitzondering dan regel in het 
peloton.

Bertus van Dijkhuizen dirigeert tijdens de Dellentocht.

Het natte wegdek tijdens de Dellentocht zorgt voor 
een record van vijfendertig lekke banden in één 
tocht. Hoe het er in zo’n tocht aan toegaat wordt 
mooi beschreven door een jeugdlid: “Als ik dit schrijf 
heb ik net de Midden Veluwe Tocht gereden. Het was 
een toertocht van 150 zware kilometers. Het houdt in 
dat je met z’n allen, in dit geval met 114 man, in een 

grote groep rijdt. Er rijden voorrijders voor de groep uit, die de weg 
voor je afzetten. Als je een lekke band krijgt, stopt de groep niet. 
Alleen een paar achter rijders. Zij brengen je terug naar de groep als 
je een nieuw wiel hebt gekregen van de materiaalwagen die achter 
de groep aanrijdt.”

Meerdaagse naar Winterberg
31 juli 1985 Aan de start voor de Meerdaagse naar Winterberg
In de zomer wordt het tienjarig bestaan van de Veluwse Wieler 
Vereniging gevierd met een meerdaagse tocht naar Winterberg. 
Dat de vrouwelijke leden de vereniging voldoende gespreksstof 
opleveren, is van alle tijden. Zo wordt vermeld dat de clubtruien in 
de kleuren blauw-geel blijven met een horizontale baan. Anders 
zou het ‘misschien voor enkele dames te veel op de aanduiding 
Melkweg gaan lijken’. Over dames als voorrijders is men positief. 
Maar, ‘het hangt wel veel af van het formaat van de voorrijdster. Dit 
om volledig uit de wind te kunnen blijven’.

31 juli 1985 Aan de start voor de Meerdaagse naar Winterberg.

1985
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Met de nieuwe fietskleding naast het shirt doet na elf jaar nu ook de VWV-fietsbroek zijn intrede. Op de shirts verandert 
de belijning en worden de letters wat groter. De eerste officiële veldtoertocht, waarvan Wim Grift een van de trekkers 
is, trekt 58 deelnemers. Er zijn twee routes uitgepijld van 25 en 50 km. Uit een verslag van een jeugdlid: ‘Waar we 
overal geweest zijn, weet ik niet, maar dat is m’n eigen schuld, moest ik maar niet zoveel kwebbelen. Het was wel erg gezellig 
(wanneer is het dat niet), ik hoop dat jullie het met me eens zijn.’

Clubembleem van 100.000 km. In 1986 haalt Herman 

Huisman als eerste clublid deze magische grens.

Voorafgaand aan de tweedaagse Achterhoek. (via fam. Kleinrensink)

Clubshirt 1986.

1986

Kledinginzameling
De familie Kleinrensink houdt een grote 
inzamelingsactie van oude wielerkleding 
voor ruim honderd Poolse fietsvrienden. 
Er wordt zo’n grote voorraad kleding 
meegegeven dat een deel van de caravan 
waarin de kleding wordt vervoerd, gesloopt 
moet worden. De afgestane fietskleding 
wordt in dank ontvangen: ‘Wat te denken van 
de dokter, die van de hele dag beretrots in z’n 
knalgele jack rondhuppelde en bij het afscheid 
z’n tranen de vrije loop liet’. 

Meer veldtoertochten
Het legertje fietsers dat niet wil stoppen 
met fietsen in de winter wordt steeds groter. 
Wim Grift: “Wat is er nu mooier dan je fiets 
met de nodige behendigheid over allerlei 
weggetjes te manoeuvreren waar je normaliter 
nooit komt?... Gegarandeerd, als je er eenmaal 
aan bent begonnen, is de kans zeer groot dat je 
aan deze vorm van fietsen hopeloos verslaafd 
raakt!”. Reden om in plaats van één veldtoer-
tocht, er drie te organiseren. Er wordt geko-
zen voor het prachtige Speulderbos waar 
schitterende parcoursen worden uitgezet.

Sportief met Olga C.
In 1986 is het spinnen nog niet in beeld. Naast de veldritten 
wordt er ook aan gymnastiek gedaan. Verschillende 
VWV-ers doen in Slagharen mee aan het radioprogramma 
NOS-Sportief. Het aantal lidmaatschappen neemt weer toe! 
Het voorzitterschapsstokje wordt in november door Wijnand 
Jonker overgedragen aan Peter Stuut. De VWV organiseert 
voor de eerste maal een fietstocht waarvan de opbrengst 
naar Unicef gaat. Een traditie is geboren.
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Naar de Alpen
Herman Huisman organiseert een mini-
groepsreis naar de Franse Alpen. Sinds 
kort heeft Koen Hey zijn rijbewijs behaald. 
“Met vier man in twee VW Golfjes. Van 
Herman mocht ik hele stukken rijden, daar 
deed hij niet moeilijk over. Ik was zo trots als 
een pauw. Vanuit Grenoble, waar Herman een 
overnachtingsadres had geregeld, hebben we 
mooie tochten gemaakt. Het was voorjaar en 
er lag in de bergen nog redelijk wat sneeuw. 
Herman regelde de tochten. We beklommen 
met zijn vieren diverse cols, waaronder de 

Galibier, Col de Coq en l’Alpe d’Huez. We 
raakten echter iets te ver van de thuisbasis af. 
Daardoor moesten we ongeveer anderhalve 
berg weer terugrijden. Herman was het beu. 
Hij hield een automobilist staande, propte 
zijn fiets achterin en reed het stuk mee terug. 
En wij moesten maar zien hoe we weer 
thuiskwamen…”

Het aantal jeugdleden is zodanig afgeno-
men dat de jeugdcommissie wordt opge-
heven. De vier overgebleven leden fietsen 
alsnog gezamenlijk een tocht in de week. 

Er worden weer clubrecords 
gebroken. Wim Schenk kijkt 
terug op wat hem ertoe 
bracht in 8 maanden 28.000 
kilometers te fietsen: ‘Bij de 
20.000 km zegt men met de 
beste bedoeling “Willem, je kan 

het makkelijk verbreken, doorgaan!’. Vanaf 
dat moment komt toch naar mijn gevoel 
(achteraf) de sportverdwazing om de hoek 
kijken. Had ik voor deze periode altijd een 
dag rust per week, en bleef ik bij regen 
(voor vertrek) thuis, vanaf nu was het elke 
dag fietsen. Soms 1100-1200 km per week. 
Gekkenwerk? Ik denk in alle objectiviteit van 
wel…. Vanaf deze plaats wil ik m’n vrouw een 
groot compliment geven voor al datgene 
wat ze voor mij heeft gedaan. Of het nou 
05.00 uur of later was, moeder was altijd 
op. Eten klaar maken, koffie, lunch, kruik 
vullen, bananen en ander fruit klaarleggen. 
Bij thuiskomst was de koffie altijd klaar. Wat 
wil je nog meer?’ 

In dit jaar fietsen de dames Imke Pastoor 
en Lucy Hoffman ook de 100.000km bij 
elkaar!

Door de sneeuw op de Col de Coq. Rechts: Herman 

Huisman en Koen Hey. (via Koen Hey)

Voor het eerst in de geschiedenis 
van de VWV wordt op 5 maart 1988 
de Dellentocht vanwege een dik pak 
sneeuw afgelast. 

Medisch
In het clubblad verschijnen een aantal nieuwe 
rubrieken. Zo is huisarts Frits Bekker bereid 
gevonden om elke maand wat medische tips te 
verzorgen op het gebied van kleding, voeding 
en training. De suggesties worden regelmatig 
verduidelijkt met plaatjes, die bij sommige lezers 
nogal eens de lachlust opwekken. 

De aanbevolen stretchoefeningen van Frits Bekker.
1987

1988
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Er wordt een prijsvraag uitgeschreven voor een naam voor het 
clubblad. Nog altijd is het ‘het blad zonder naam’ en daar moet 
verandering in komen! Alle suggesties zijn welkom.  Maar namen als 
‘Het Verzetje’ of ‘De Bidon’ maken weinig kans. Bij de eerste ronde 
komen namen binnen als: ‘Knobbeltje’, ‘Hogerop’ of ‘Stimulans’. De 
redactie is niet echt onder de indruk van de creativiteit van haar 
leden en vraagt om meer suggesties. Die komen er en in januari 

wordt de uiteindelijke naam ‘Kettingblad’ in gebruik genomen. De door Harrie 
van Ooijen bedachte naam roept veel associaties op, zowel met het fietsen, 
de communicatie, de vooruitgang en het papier. Ook de kleur van het omslag 
verandert in een heldere groene teint als symbool voor ‘de frisheid van de 
vereniging en haar leden’. In het kader van deze frisheid worden de puzzel en 
Wist-u-datjes afgeschaft.

Sneller…
De gemiddelde snelheden gaan wat omhoog. Zo wordt er over de 
Veluwse Toertocht (die een uitzonderlijk hoge deelname geniet) 
een indrukwekkende gemiddelde snelheid van ruim 26 km per 
uur behaald. “Enkele jaren geleden hadden we daar niet van durven 
dromen. Maar... de fietser blijft gewaarschuwd, want snelheid is niet 
alles! Je moet kunnen blijven genieten van het fietsen en ook nog oog 
hebben voor de natuur.”, aldus de clubbladredactie.

Dynamiek en thermiek
Omdat Harrie van Ooijen er nog weleens merkwaardige 
fietsgewoonten op nahoudt, wordt zijn racefiets op onderdelen 
aangepast. Naast een knuffel en verlengde bidonhouder valt zijn 
karretje onder zwaar internationaal wegtransport. Ter hoogte 
van het zadeleind is daarom bij de firma Hey een speciale 
afzuiginstallatie gemaakt om de bij zijn fietsinspanningen 
opkomende thermiek wat beter te reguleren.

Harrie van Ooijen met zijn op onderdelen aangepaste racefiets. (via Koen Hey)1989
‘Trimloop’ wordt ‘prestatieloop’
De jaarlijkse trimloop wordt in het kader van innovatie en prestige omgedoopt in 
‘prestatieloop’. Tal van vernieuwingen (bordjes, routes, intensiteit en een heuse 
tijdswaarnemingsklok) getuigen van innovatieve moed en souplesse. Naast de 
vaste donderdagavond-training klinkt de wens om meer in georganiseerd verband 
op de zaterdag te fietsen. Voor die donderdagavondtrainingen worden prachtige 
mutsen gebreid in de kleuren van de vereniging met de letters VWV erop.  Ondanks 
de sportiviteit wordt er ook bij de VWV nog volop gerookt. Het verzoek om rookvrije 
vergaderingen wordt niet gehonoreerd. De voorzitter zegt niemand te kunnen 
verbieden te roken, maar wel het verzoek te kunnen doen het roken te beperken. 
Vanaf het najaar van 1989 starten alle winteractiviteiten vanuit gebouw ‘De 
Muzenhof’ aan de Leuvenumseweg. De startplaats van de overige tochten verhuist 
van ‘Ilex’ naar ‘Bonaparte’.
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De waslijn van de familie Kleinrensink ademt VWV... (via fam. Kleinrensink)

Deelnemers van de “Denkmal” tocht. (via Ad Hordijk)
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De perfecte houding

1990 – 1999
De euforie van de tachtiger jaren lijkt wat uitgewerkt. Niet iedereen wil meer 
monstertochten rijden.  Er komen meer vormen van vrijetijdsbesteding. Mede hierdoor 
loopt het aantal toertochtdeelnemers behoorlijk terug. Ook de trainingsopkomsten zijn 
mager. Toch blijft een vaste groep vrijwilligers zich actief voor de vereniging inzetten. Er 
komt meer structuur in de trainingen. Een perfecte houding in moeilijke jaren.



Veertig jaar Veluwse Wieler Vereniging 1975 - 201536

De Randonneur  
Wolken

door de wind geduwd
Een gelaat

door het weer geruwd
De duif die naar beneden lonkt

naar een renner 
die op pedalen bonkt.

 

Ineens
gaat hij als een gems op de vlucht

gevreesd in de bergen
op het vlakke geducht
ontpopt als een leider

een vader
brood in de rugzak

zo’n belangrijke levensader.

Maar in Betsdorf
behaalde hij zijn triomf

de zege
duizend maal honderd

aaneen geregen
zoekt nooit het wiel
zit altijd van voren.

een randonneur
in het zand geboren.

VWV-poëzie
Redacteur Herman Bolhuis vraagt in de 
maarteditie van Het Kettingblad speciale 
aandacht voor verenigingsdichter Ad 
Hordijk. Er wordt maandelijks een pagina 
vrijgehouden voor zijn pennenvruchten. 
Dankzij zijn beeldende beschrijving van de 

lange afstandsfietser, weten we nu nog steeds hoe een 
randonneur er moet hebben uitgezien.

Nieuwe voorzitter, nieuwe nuances
In 1990 treedt Cees Beukers aan als voorzitter. Lezers van het Kettingblad maken gelijk kennis met hem. De voorman van Stichting 
Welzijn Ouderen Ermelo stelt in zijn voorzitterspraat hufterig gedrag aan de kaak: 
“Ik fietste tussen Putten en Garderen. Een viertal toerfietsers, waarvan twee in VWV-truien, haalden mij in. Vlak voor ons fietste een ouder 
echtpaar, waarvan de man bij het passeren blijkbaar niet snel aan de kant ging. Een van de fietsers riep: Oude kl..tz.. ga aan de kant. Ik vind het 
dieptriest als er zo’n reactie gegeven wordt. Laat de volgende keer die trui van VWV toch maar thuis.” 

1990
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Voor- en achterrijders
Nu het toerseizoen weer voor de deur 
staat, doet de Toercommissie weer een 
beroep op haar voor- en achterrijders. De 
blijvers zijn: C. Muijnen, P. v.d. Mheen, K. 
Hey, G, Groen, B. v.d. Bosch, T. Sterrenburg, 
W. Kaper, W. Grift, E. Kleinrensink en A. 
Hordijk. Niet meer beschikbaar zijn: H. 
Huisman, B. Hazelhorst en W. Foppen. 
Nieuw zijn: H. en W. v.d. Bor en B. van 
Dijkhuizen. Reserve: A. Hop, M. de Vries en 
L. Hüller.  

Ronde van Ermelo
Bij de negentiende editie van de Ronde van 
Ermelo verwachten de drie organisatoren 
Wim Grift, Aart Vierhouten sr. en Robert 
Hoffman een sterk deelnemersveld. 
De beloftevolle Dick Grift is een van de 
kanshebbers. In 1990 wordt de ronde 
gewonnen door Aart Vierhouten. De start 
en finish is bij het politiebureau. 

Succesvolle tochten
De door Wim en Marian Foppen 
georganiseerde Ster van Ermelo wordt 
een groot succes. De deelnemers kunnen 
kiezen uit vier lussen van 50 kilometer rond 
Ermelo. Ook Wim Grift is weer actief. Naast 
de vijfde Proloog van Ermelo (Een tijdrit 
van Speuld naar Ermelo) organiseert hij 
twee veldtoertochten, waarvan de laatste 
240 deelnemers trekt. 

Aart Vierhouten wint de Ronde van Ermelo. (Schilders Nieuwsblad 8 juli 1990) Dames ATB 1990 v.l.n.r. Minnie de Groot, Lucy Hoffman, twee dames uit 

Hoogland en Amersfoort en in de rode jas: Trix Grift. (via Trix Grift)

In de uitgaansbijlage van het Algemeen Dagblad 
van 8 maart 1991 aandacht voor De Dellentocht. 
“Toerrijders maken zich op voor de Dellentocht, een 
110 kilometer lange route waarmee de Veluwse Wieler 
Vereniging afgelopen zaterdag het nieuwe seizoen 
opende.” 

Echte Nederlandse Fietsers Bond
Begin februari ziet een plaatselijke afdeling van de Echte 
Nederlandse Fietsers Bond het levenslicht. VWV-er Reind Fokkink 
maakt zich, onder andere via het Kettingblad, hier al een tijd sterk 
voor. Algemene doelstelling is: Voorrang verkrijgen voor vormen 
van vervoer die veilig zijn, weinig energie gebruiken en het milieu 
sparen. 

Klaar voor de start van de Dellentocht. (foto: AD)

1991
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Aart en Cees Vierhouten
De broers Aart en Cees Vierhouten zijn twee 
talenten die zijn voortgekomen uit de Veluwse 
Wieler Vereniging. Hun ouders Aart sr. en Nel 
Vierhouten betekenen jarenlang veel voor de 
VWV. Het gezin Vierhouten ademt wielrennen. 
Als professional is Aart de bekendste van de 
twee. We citeren Aart uit zijn biografie: Ik, de 
wielrenner (Uitg. Carrera, 2012): 
“Voor mijn 10e verjaardag krijg ik een heuse blauwe 
Batavus racefiets. Eindelijk heb ik een fiets met 
een echt krom stuur! Na het urenlang volgen van 
wedstrijden op televisie, kan ik nu zelf op de pedalen 
staan. Mijn helden achterna. Wat spinazie is voor 

Popeye, is ‘de bril rechtzetten’ voor mij de kracht 
om te vliegen over de Veluwse wegen. Even een 
kort tikje met mijn wijsvinger tegen het montuur. De 
dynamiek die Raas en De Kneet uitstralen, lijkt op 
mij neer te dalen. Met de armen breed, niet loslaten, 
vastbijten en meesprinten met de jongens van de 
Veluwse wielervereniging. Zo wordt het sprintje op 
het ‘Solletje’ - toen een heuse klim – gewonnen. 
Gevolgd door een massasprint bij elk plaatsnaam-
bordje.”

Herman Huisman vindt het talent van Cees 
Vierhouten minstens zo groot: “Cees was ook een 
doorzetter en kon machtig goed veldrijden.”

Den Store Styrkeprøven
“Deze tocht móét je gefietst hebben. Hoe vaak 
word je als toerfietser niet geconfronteerd 
met deze opmerking?“. Zo vraagt Harrie 
van Ooijen zich in het verslag van het 
fietsavontuur in Noorwegen zich af. Vraag 
hem naar de eerste keer Trondheim-Oslo 
en hij huivert er nog van. De monstertocht 
van 540 kilometer door Noorwegen heeft 
duidelijk indruk achtergelaten. “Als ik nog 
aan al die regen denk, die we toen over 

ons heen kregen, dan begin ik nu weer te 
huiveren van alle ellende die we die nacht 
hebben doorstaan. De hele nacht hebben 
we in de zeikende regen gereden”, zo drukt 
de ledenadministrateur het grootste 
gedeelte van de krachtproef plastisch uit. 
Met Gangel Elbertsen, Geert Groen, Aart 
Hop, Ad Hordijk en Peter van de Mheen 
reist Harrie per bus af naar Scandinavië. 
Daar aangekomen moet het traject binnen 
veertig uur worden volbracht. Peter van 

de Mheen: “Gangel had een conditie als een 
ouwe krant. Wat doet die gek? Hij gaat de 
eerste 50 kilometer als een bezetene op kop 
staan rijden. En ja, we moesten nog effe…” 
Na zeventig kilometer gaan de 
hemelsluizen open en zal het de uren 
die nog gaan komen, niet meer droog 
worden. Tweeëntwintig uren later komen 
de mannen tot op het bot verkleumd en 
verregend Oslo binnenrijden. De ervaring is 
er niet minder om. 

Aan de start voor Den Store Styrkeprøven 1991: Peter van de Mheen, Aart Hop, Gangel Elbertsen, Geert Groen, Ad Hordijk en Harrie van Ooijen. (via Ad Hordijk)
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Wintertrimlopen. (archieffoto) Deelnemers aan de avondfietsvierdaagse. (archieffoto)

Kees Muijnen en echtgenote. (Ermelo’s Nieuwsblad 3 december 1992)

Na jarenlang een succes te zijn geweest, wordt in 
1992 de stekker uit de wintertrimlopen getrokken. 
Onder het aantal deelnemers blijken nog maar 3 
VWV leden te zijn, terwijl er minimaal 25 leden druk 
zijn met de organisatie. Het bestuur wordt uitgebreid 
met een PR-functionaris. Natascha van den Bosch 
schrijft voor iedere tocht persberichten en maakt 

Kees Muijnen breekt clubrecord
Opmerkelijk zijn de fietsprestaties van VWV-er Kees Muijnen. 
Hij verbetert het oude seizoens-record van Wim Schenk. Het 
staat nu op 30.700 km, die nog in acht maanden zijn gefietst. 
Muijnen fietst onder andere: Ermelo-Den Helder (400 km), de 
Zuiderzeerandonneur (550 km) en de zeshonderd van Hoenderloo 
(Randonnée Nederland). 
“Een geweldige prestatie”, zegt Harrie van Ooijen. “Kees was een 
uitstekende lange-afstand-fietser die bovendien een hoog tempo lang 
vast kon houden. Als de groep hem te groot leek en er fietsers tussen 
zaten die geen meter kopwerk deden, dan schroefde Kees het tempo 
fors op. Net zolang tot ‘de meerijders’ eraf waren. Even aan de boom 
schudden, zo noemde Kees dat.”

posters en biljetten. De avondvierdaagse trekt een teleurstellend 
aantal deelnemers. Omdat maatregelen om het deelnemersaantal 
te verhogen geen effect opleveren, wordt besloten de 
avondvierdaagse af te schaffen. Ook de donderdagavond 
trainingen zijn dit jaar opmerkelijk minder in trek. Verder worden er 
aan het eind van het seizoen minder toerboekjes ingeleverd dan in 
voorgaande jaren het geval was. 

1992
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Kritiek op fietspadenbeleid gemeente
Het besluit van de gemeente Ermelo om prioriteit te geven aan een 
fietspad langs de Buitenbrinkweg in plaats van de Drieërweg en 
de Sprielderweg schiet voorzitter Vork in het verkeerde keelgat. Hij 
berekent dat er alleen al tijdens de georganiseerde tochten van de 
VWV en andere Veluwse verenigingen zo’n 10.000 fietsers per jaar 
de bult op en af Drie berijden. Hij stelt dat de gemeente het laat 
afweten wat betreft de veiligheid van de fietsers en roept haar op 
tot heroverweging van het besluit. 

Een groepje senioren start op 4 april een eigen 
groep. Elke week vertrekken ze op de maandag vanaf 
‘De Gondelier’ voor een tocht van rond de 80 tot 
100 kilometer. Een nieuwe traditie is geboren! Wat 
misschien begon als een ludieke actie is inmiddels 
uitgegroeid tot een serieuze sportbeoefening voor 
ouderen. De leeftijd varieert van 58 tot 72 jaar. Niet 

alleen van de vereniging, maar ook van buiten de regio. Eén 
deelnemer woont in het Brabantse Hoogerheide, maar verblijft 
op een camping in Putten. Hij heet Van der Poel en blijkt een 
oom van Adri te zijn…

Ster van Ermelo
De maand juli is de warmste maand in 300 jaar en dat is te 
merken aan het aantal deelnemers van de tochten. De fietsers 
zoeken liever verkoeling bij het water dan op de fiets. “Na twee 
jaar overspoeld door regen, in plaats van deelnemers, wordt De 
Ster van Ermelo onder tropische omstandigheden verreden,” 
melden de organisatoren Wijnand Jonker, Bernard van den 
Bosch en Marinus van der Velde.  Uit een verslag van de laatste 
donderdagavondtocht van het jaar: “Nadat Peter van de Mheen 

Dinsdagavondtochten in de lift
Voor het eerst in de geschiedenis van de VWV komt het totaal 
aantal deelnemers aan de dinsdagavondtochten boven de 
tweeduizend. Het recreatieve fietsen is een groot succes, de 
routes laten alle mooie stukjes Veluwe zien en zijn goed verzorgd. 

Het animo om gezamenlijk te fietsen op de 
zaterdag is niet groot. De meeste kilometers 
worden individueel gereden, met af en toe een 
georganiseerde gezamenlijke tocht ter afwisseling. 

1993
1994

voor de allerlaatste keer de boekjes heeft afgetekend, wordt het 
tijd voor afscheid nemen. Iedereen knuffelt Peter op innige wijze 
en hijzelf kan zijn emoties nauwelijks de baas. 
“Fantastisch jongens”, stamelt hij nauwelijks hoorbaar. En tegen mij: 
“Bedankt Harrie (v. Ooijen) voor al je verslagen, al geloof ik nog niet de 
helft van wat je wekelijks schreef”. “Graag gedaan, Peter”, antwoord 
ik bescheiden. Bijna gelijktijdig pink ik een traan weg. Oorspronkelijk 
zou Peter zelf van elke training een verslag maken maar vanwege de 
verbouwing van zijn badkamer vroeg hij mij deze taak over te nemen. 
Ik heb het graag gedaan, al vond ik op een gegeven moment wel dat 
die verbouwing héél lang duurde.” 

Commissie Veldtoertochten
Het aantal deelnemers aan de toertochten blijft teruglopen, met 
een terugloop van bijna 400 deelnemers ten opzichte van 1993. 
Men bezint zich op nieuwe routes en afstanden. 

Een warme Ster van Ermelo. (archieffoto)

Catering in de kinderschoenen: Links Bertus van Dijkhuizen en achter de 

gamellen Harrie van Ooijen en Gangel Elbertsen. (archieffoto)

Gebrek aan animo is ook de reden dat de driedaagse naar 
Winterberg wordt afgelast. Dit tot teleurstelling van de 
toercommissie, die al aardig wat uurtjes in de voorbereiding had 
gestoken. 
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Stempelen…
Het stempelen van de toerboekjes is geen vanzelfsprekende 
zaak. Zo zijn veel postkantoren dicht in het weekend, net zoals 
de politiebureaus. Een optie is kaartjes bij het station laten 
stempelen, of, zoals een lid voorstelt, zelfklevende etiketten 
in stukken knippen, op oude strippenkaarten plakken en in de 
stempelautomaat stoppen. De voordelen zijn legio; je hoeft niet 
meer door gladde stationshallen, er zijn geen rijen, je kunt fietsen 
tot aan de automaat en het gaat veel vlugger. 

Doek valt voor Stuwwallentocht
Na bijna 20 jaar komt er een einde aan de eens zo populaire 
Stuwwallentocht. Op zaterdag 20 mei wordt de laatste editite 
gereden. Doordat de laatste jaren de deelnemersaantallen sterk 
afnemen, wordt de 200 kilometer lange Eurodaxtocht definitief uit 
het programma gehaald.

Jubileumtocht naar Winterberg
Ter ere van het 20-jarig bestaan maken 17 leden een fietstocht van ruim 700 kilometer naar Winterberg. Gelegenheidsverslaggever Krik 
de Waart meldt: “In een lange afdaling zei ik tegen Harrie van Ooijen: Het wordt tijd dat we gaan trappen, want ik krijg het koud! Dat had ik beter 
niet kunnen zeggen. Toen we in Siedlingshausen een S-bocht namen, stond onderaan een heuvel een bord met 16%... Harrie kwam naast me 
rijden en zei: Heb je nou je zin?...”  

De veldtoertochten zijn een groot succes, het 
aantal deelnemers nadert de 600. Reden om een 
commissie Veldtoertochten in te stellen. Wim Grift 
geeft aan dat hij voor wat betreft de veldtoertochten 
organisatorisch best wel wat structurele hulp kan 
gebruiken: “Hoewel ik bij het organiseren van de 
veldtoertochten telkenmale word bijgestaan door 

een klein aantal enthousiaste VWV-ers, heeft dit niet geleid tot 
bijzondere verlichting van mijn taak. In het bijzonder op de dag dat 
de veldtoertocht wordt gefietst moet ik niet zelden “overal” tegelijk 
zijn om dan nog maar te zwijgen over alle voorbereidingen in de 
weken die voorafgaan aan een veldtoertocht. Voor het seizoen 
1995/96 pleit ik dan ook sterk voor een andere opzet m.b.t. het 
organiseren van veldtoertochten. In navolging van andere toerclubs 
wil ik naar een commissie bestaande uit 4 of 5 personen die ieder 
voor een deel verantwoordelijk zijn voor de veldtoertocht.”

Twintigjarig jubileum
In verband met het 20-jarig jubileum verschijnt er een speciaal jubileumnummer van het Kettingblad. Het is 
gedrukt op geel papier met daarin verslagen over de geschiedenis van de VWV. De redactie bestaat dan uit: 
Jan-Willem van de Water, Reind Fokkink en Adriaan Korteweg. Ook wordt er een weekend in Zuid-Limburg 
georganiseerd.  Verder wordt er een nieuwe tocht ingesteld: De Veluwse Driehoek, die op 18 mei 1996 voor 
het eerst zal worden verreden.

Jubileumuitgave Kettingblad.

1995
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Voorzitter André Vork geeft aan dat het bestuur zich 
zorgen maakt om het dalend aantal leden. Hij stelt, 
dat het fantastisch zou zijn dat in dit jaar (20-jarig 
bestaan) de leden ervoor zouden kunnen zorgen dat 
het ledenaantal weer stijgt naar minimaal 200 leden 
bij het 25-jarig bestaan.

Afschaffing seizoensindeling
De NTFU neemt het besluit om de seizoensindeling af te schaffen. De kilometers die gemaakt en genoteerd worden in de toerboekjes 
zijn nu niet meer gebonden aan een zomer- of winterperiode. Deze beslissing heeft met name gevolgen voor de clubrecords en 
kilometerstanden. Deze zullen hoger gaan uitvallen, wat de voorheen behaalde clubrecords in haar glorie danig tekortdoet. Het VWV-
bestuur besluit om praktische redenen (feestavond in december) het seizoen te laten lopen van 1 november tot en met 31 oktober.

Geert Groen wordt nieuwe voorzitter
Voorzitter André Vork legt zijn functie neer, 
maar blijft wel zitting houden in het bestuur. 
Hij beschrijft de reden van aftreden als 
volgt: “Ik heb altijd gesteld dat vijf jaar een 
functie vervullen een goede tijd is. Ook in het 
maatschappelijk leven heb ik nooit een functie 
vervuld, waarvoor ik mij langer dan 5 jaar 
heb ingezet. Dat is de instelling van mij als 
persoon. Bovendien moet je als A.O.W.-er geen 
voorzitter zijn van een sportvereniging. Dit is 
een geheel persoonlijke mening, maar ik sta 
daar wel achter.” Geert Groen volgt André Vork 
op. Door alle verschuivingen krijgen de dames 
de meerderheid in het bestuur. Wellicht een 
unieke situatie in het door mannen gedomineerde Wielerland. 

Creatief redacteur
Reind Fokkink neemt na 7 jaar afscheid als redacteur van het 
Kettingblad. Over het werk zegt hij: “Het is beslist leuk werk. Je zit 
bv. altijd droog en warm, iets wat niet geldt voor zoiets als een tocht 
uitpijlen of helpen oversteken. Maar dat niet alleen; je kan vaak ook 
een stuk van je creativiteit kwijt. Eigenlijk moet dat ook; anders zou het 
net zo leuk worden als –ik noem maar iets- het wekelijks buiten zetten 
van de vuilcontainer…” 

Fietskleding
Er komt nieuwe fietskleding. De kleding 
wordt niet meer geleverd door de 
plaatselijke fietsenmaker Adri Mouw. Het 
ontwerp blijft hetzelfde, maar er wordt 
nieuw materiaal toegepast. Voordeel van de 
nieuwe stof is, dat de kleding gewassen kan 
worden in de wasmachine in plaats van met 
de hand. Besloten wordt om in elk geval tot 
het jaar 2000 met deze kleding te blijven 
fietsen. 

Driehonderd keer naar Utrecht
Dat sommige mensen van de stad Utrecht geen genoeg kunnen 
krijgen, blijkt uit de bijzondere prestatie van lid Kees Muijnen Op 24 
maart fietst hij voor de 300ste keer op zondagmorgen de sterrit 
naar Utrecht. Daar ontvangt hij een miniatuur Dom van TC De 
Domstad, “want de grote is toch moeilijk van z’n plaats te krijgen”, 
aldus de Kettingbladredactie. 

Veluwse Driehoek
De Veluwse Driehoek, een nieuwe 
tocht ter ere van het 20-jarig 
bestaan van de Veluwse Wieler 
Vereniging, wordt op 18 mei 1996 
verreden. Er zijn twee startplaatsen. 
Eén bij sporthal Calluna in Ermelo 
en één in Rhenen. De deelnemers 
kunnen kiezen uit een zestal 
afstanden. Net als bij de Ster van 
Ermelo zijn de routes gemaakt 
met lussen, zodat de deelnemers 
zelf kunnen kiezen welke afstand 
ze fietsen. Door slecht weer 
trekt de tocht helaas veel minder 
deelnemers dan gehoopt. In 

plaats van de verwachte duizend deelnemers, verschijnen er 
450 toerfietsers aan de start. Desondanks zijn de deelnemers 
enthousiast. Het is een afwisselende, goed verzorgde tocht, er ligt 
een mooie basis voor een komend jaar.

Toerfietser maakt minder kilometers
De tendens dat de gemiddelde toerfietser minder kilometers 
maakt, wordt opgemerkt door de secretaris. Hij schrijft: ‘Onze 
vereniging doet op 22 juni met de Stuwwallentocht (200km) een 
duit in het zakje van de notoire kilometervreter. Tochten van 200 
km en langer liggen al een paar jaar niet zo lekker meer bij de 
gemiddelde toerfietser. Begrijpelijk overigens, want vroeg op pad 
voor 100 km (ietsje meer mag ook nog) betekent doorgaans zo 
rond het middaguur weer thuis. Maar gelukkig kennen we nog 
de “ouderwetse” randonneur voor wie geen afstand te ver is. Ze 
worden overigens wel steeds zeldzamer. 

1996
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Luik-Bastenaken-Luik
Met 245 km in de benen van de Luik-Bastenaken-Luik tocht, 
komen vier deelnemers tot een vervelende ontdekking. De auto 
van Teun Sterrenburg, waarin zich nog waardevolle spullen 
bevinden, is weggesleept door de Belgische politie en moet tegen 
betaling van 170 gulden worden opgehaald. Na een lange tocht 
door de stad komen de mannen eindelijk met auto en al terug 
bij de rest van de groep en kunnen ze zich eindelijk opfrissen. 
Gelukkig hadden ze geen kleren meer aan want de VWV zou 
een slechte naam hebben gekregen van deze vier fietsers in 
Adamskostuum in een Luiks fontein.

Aart Visch gaat voor een missiepost in Gödersdorf 
een buitenlandse tocht fietsen naar Oostenrijk. 
Het zal het begin zijn van een lange reeks door 
verenigingsleden. Aart fietst een solotocht van 

Telemarktour
Eenentwintig VWV-ers reizen begin juni af naar Noorwegen. De provincie Telemark 
staat bekend om het kanaal, oude boerderijen, het gebergte rond Gaustatoppen en de 
vriendelijke kustlijn buiten Kragerø. Vanuit Nederland hebben de VWV-ers voor een 
vriendelijke prijs gezamenlijk ingeschreven bij Jaap en Jannie Ruiter uit Wolvega. 

Donderdagavondtraining
Uit een trainingsverslag: “Helaas misten we vanavond onze dames. 
Dat dit zijn invloed heeft was goed te merken. Ten eerste wisten de 
heren niet goed hoe zich te kleden, de helft in lange en de rest in korte 
broek. Ook werd er gefloten als er meisjes langs de weg in het zicht 
kwamen. Dus dames, fiets alsjeblieft weer mee! Dit herstelt de rust in 
het peloton…”

De donderdagavondgroep van 1996. (archieffoto)

Nog even poseren voor het vertrek. (Via Ad Hordijk)

1997
Voor Noorse begrippen is het weer 
ongewoon mooi. In Skien start de 
380 kilometer lange tocht: “Het is 
genieten geblazen en niet echt goed 
te beschrijven hoe mooi het stijgen, 
dalen en rijden over de rustige 
Noorse wegen is. Na de avondkoffie 
wordt er gewandeld en hopman 
Huisman en akela Van der Does 
leiden een flinke groep klimgeiten.”

ongeveer 1200 km naar Oostenrijk en vraagt fietsfanaten hem te 
sponsoren voor 1 cent per kilometer. Het VWV-bestuur draagt 
namens de vereniging 10 cent per kilometer bij.
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Voorzitter Geert Groen is zeer tevreden met 
het stijgend aantal deelnemers tijdens de 
georganiseerde veldtoertochten. Met maar liefst 746 
deelnemers is er weer een nieuw record gebroken. 
“Veel leden hebben weer geholpen en de sfeer was 
uitstekend. Dat er door het grote aantal enige paniek 
ontstond bij de verzorgingspost, hebben weinig 

deelnemers gemerkt. De commissie heeft dit weer creatief 
opgelost.” De “veldheren” die het stokje van Wim Grift hebben 
overgenomen zijn: Wilco Kaper, Piet Heij, Wim van Garderen en 
Bernard van den Bosch. 

Nieuweling Jaap van de Mheen heeft voor de wintertraining 
een mountainbike gekocht. Samen met “ouwe rot” Wim 
Schenk, Lucy Hoffman en Lilian Bouwmeester gaan ze voor 
een mountainbiketocht het bos in. De kwaliteit van de MTB van 
Jaap blijkt niet best: De bout van de linkercranck trilt los en is 
verdwenen. Een aardige boswachter brengt Jaap weer thuis. De 
volgende rit treft Jaap het wéér niet. “Kees Muijnen was er ook 
bij… Die vent trekt in het bos zó hard van leer, die denkt dat hij 
op de weg fietst. “ Naast mountainbiken en veldrijden mag ook 
de zaaltraining van schaatscrack Egbert Vossebelt op een grote 
belangstelling rekenen. 

Ledenvergadering
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in februari wordt afscheid 
genomen van Anneke Wels-van der Velde, die tussentijds 
aftreedt. Aart en Marthie Visch nemen de organisatie van de 
dinsdagavondtochten over. Ook veel lof en bloemen voor Ab van 
der Does die afscheid neemt van de Toercommissie. Anneke 
Wels en Harrie van Ooijen worden beiden benoemd tot ‘Lid van 
verdienste’. 

Clubrecord
Gerard Tax fietst het tot dan toe bestaande record van Kees 
Muijnen (30.700 km in acht maanden) uit de boeken. Gerard weet 
in twaalf maanden 53.249 kilometer bij elkaar te fietsen.

Ermelo – Kaliningrad – Berlijn – Ermelo
In juni rijden Herman Huisman, Kees Muijnen, Ad Hordijk, Peter 
van de Mheen en Harrie van Ooijen een monstertocht door Oost-
Europa. De mannen zullen uiteindelijk 2700 kilometer fietsen. 
Het mooie Berlijn, maar ook Kaliningrad zijn indrukwekkend. 
“Enorme kraters kunnen zomaar voor je opdoemen. Maar het 
voortrazende verkeer heeft daar kennelijk geen last van. Trams en 
bussen dateren nog uit de tijd van de Krimoorlog en wij verbazen 
ons erover dat zulke gevaartes nog op de weg rondrijden.” 
Doelstellingen vooraf: Veel fietsen, Kaliningrad bereiken en gezond 
weer thuiskomen. Met slechts één lekke band en één gebroken 
spaak, worden alle doelstellingen behaald.

Weekendje Limburg
Traditioneel tijdens het Hemelvaartsweekend reizen veel VWV-
ers met hun gezinnen af naar de Europacamping in Valkenburg. 
Het eerste lustrum wordt georganiseerd door Wilco en Madelon 
Kaper en Ab en Marjan van der Does. Naast “Koffie en effe teuten”, 
wordt er op sportief gebied meegedaan aan Limburgs Mooiste 
en wordt er ook een “dikkebandentocht” door het land van Gulpen 
georganiseerd. Het zijn gezellige weekenden.

 Na Limburgs Mooiste. Vlnr: Sander van der Does, Bram Lanser en Wilco 

Kaper. (via Wilco Kaper)

1998

Staand v.l.n.r.: Herman Huisman, Kees Muijnen, Harrie van Ooijen, Ad Hordijk. 

Knielend: Peter van de Mheen. (via Ad Hordijk)

Voor het hotel in Kaliningrad. (via Ad Hordijk)
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Donderdagavondtraining
De donderdagavondtraining start vanaf de Hamburgerweg/Hoek 
Smutslaan. Geplande terugkeer: Voor het donker thuis. Afsluitend 
wordt er een ijsje gegeten bij Cocky Andreae van Kwalitaria ‘onder 
de Linde’.

Vuursche Vallei Tocht
De Vuursche Vallei Tocht trekt een recordaantal van 770 
deelnemers. “Om de drukte bij de start wat te verminderen begint 
Piet Heij al voor acht uur met stempelen. De zaterdaggroep start 
o.l.v. Jaap Mol en Wim Asscheman voor de 150 kilometer. Adriaan 
Korteweg zit op zijn stek bij De Holle Boom in Overberg. Jan 
Klomp trakteert de 100-150 kilometerfietsers op een appel. Bertus 
van Driesten, Aart Hop en Willem van Garderen snijden met veel 
enthousiasme bananen, meloenen en appels…”

Een softijsje happen bij Cocky na de donderdagavondtraining. Vlnr: Bertus van Dijkhuizen, Elton Wajer, Cocky, Peter van de Mheen en 

Hans Grevink. (archieffoto)

Aart Visch op zijn post bij Zwartebroek. (archieffoto)

Al enkele jaren is het zaterdagfietsen in vertrouwde 
handen van Wim Asscheman en Jaap Mol. Zij 
brengen er structuur in aan en de fietsgroep groeit 
zienderogen. 

1999

Naast de reguliere clubtochten wordt ook deelgenomen 
aan toertochten van andere verenigingen, zoals de Dertien 
Heuvelentocht in Ravenstein en de IJsselstreektocht van TC 
Harderwijk. 
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Een toptijd

2000 – 2015
De gestructureerde opzet en verdere 
perfectionering van trainingen en 
fiestactiviteiten gaat zijn vruchten 
afwerpen. Door zich te richten op nieuwe 
doelgroepen groeit en bloeit de Veluwse 
Wieler Vereniging verder en mag zich met 
recht een gezonde vereniging noemen. Met 
de onmisbare inzet van veel vrijwilligers 
wordt een toptijd bereikt.
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Herman Huisman ontvangt de verenigingsspeld van Harrie van Ooijen. 

(archieffoto)

In het millenniumjaar wordt er uiteraard teruggeblikt 
op 25 jaar Veluwse Wieler Vereniging. Bij elk 
Kettingblad dat uitkomt, zit een oude clubbladuitgave 
‘Terug in de tijd’ vanaf jaargang 1976. De 
voorzittersfunctie is vacant, omdat Geert Groen 
zich niet voor een volgende termijn herkiesbaar 
stelt. Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt 

Herman Huisman gehuldigd omdat hij, als oprichter van de 
VWV, nu ook 25 jaar lid is. Naast de huldiging van Herman, 
wordt ook Ditty van de Mheen bedankt voor haar inzet. Zij 
heeft vijftien jaar als penningmeester gefungeerd. Als blijk van 
waardering voor het vele werk wat zij heeft verzet, wordt zij 
benoemd als lid van verdienste. Sander van der Does wordt de 
nieuwe penningmeester. 

1975-2000 25 jaar Veluwse Wieler Vereniging. (archieffoto)

2000
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Jubileum Recreatietocht
Naast de reguliere dinsdagavondtochten 
viert de vereniging op 27 juni het 25-jarig 
bestaan met de Jubileum Recreatietocht. 
Maar liefst 285 mensen nemen deel aan de 
gecombineerde fiets-boottocht. Met Wim 
Asscheman en Piet Heij als toerleiders 
wordt een tocht van ongeveer 16 kilometer 
gefietst die eindigt bij de Arkersluis in 
Nijkerk. Daar ligt voor de deelnemers een 
rondvaartboot te wachten, waarop voor 
iedereen van alles te doen is. De leiding 
van de tochten is in handen van Aart Visch 
en Piet Heij. Organisator Aart Visch: “Het 
was geweldig om de dinsdagavondtochten 
te mogen organiseren. We hadden een 
geweldig team. Rein Verspuij regelde voor 
elke tocht wel wat. Hij belde mij eens op: 
‘Aart, ik kan in Putten 300 kilo kippenpoten 
ophalen.’ Ja, en waar moesten wij daarmee 
naar toe? Ik heb toen gezorgd dat ze bij 

Groot-Emaus in de koeling konden. We 
moesten ze daarna laten wellen en tijdens 
de tocht hebben we al die kippenpoten 

Burgemeester Wiert Omta en de wethouders Bilder, De Vries Reilingh en Meijer. 

(archieffoto)

Vlnr: Wim Asscheman, Fokje Voulon, Aart Visch, Reina Hop, Mieke Verspuij, mw. Asscheman en dochters 

en Piet Heij. Geknield: Marthie Visch en Rein Verspuij. (via Marthie en Aart Visch)

De VWV presenteert zich jaarlijks op de 
nieuwjaarsreceptie van de gemeente Ermelo. Om 
voor wat meer activiteit te zorgen tijdens de vaak 
statische aangelegenheden, wordt er een bedrijf in 
de arm genomen die fietswedstrijden organiseert 
op hometrainers met professionele tijdwaarneming. 
De vier hometrainers brengen vier miniatuurrenners 

in beweging op een grote racebaan. De nummers van deze 
miniatuurrenners corresponderen met de nummers van de 
hometrainers. Van de VWV worden onder andere Jan en Godert 
de Leeuw en Leo Steijn als uitdagers ingezet. Ook burgemeester 
Wiert Omta en de wethouders Bilder, De Vries Reilingh en 
Meijer gaan sportief de strijd met elkaar aan. De wedstrijden 
bevallen de burgemeester dusdanig goed, dat hij na zijn 
maatschappelijke carrière enthousiast lid wordt van de Veluwse 
Wieler Vereniging!

Ledenvergadering
Tijdens de algemene ledenvergadering is er driemaal 
zilver voor leden die 25 jaar lid zijn. Theo Donkersgoed, 
Harry Wedekind en Teun Sterrenburg. 

erdoorheen gedraaid. Nu zeg je: Hartstikke 
gek. Maar toen deden we dat gewoon…”

2001
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Klaar voor vertrek naar Polen en Tsjechië. Boven v.l.n.r.: Peter van de Mheen, Jos van Leuven, Aart Bekema, 

Gert van de Weerd, Aart Hop, Aalt Cozijnsen, Geert Groen, Ad Hordijk, Rinus de Vries en Teun Sterrenburg. 

Beneden v.l.n.r.: Herman Huisman, Gerrit Doppenberg, Jan-Willem Lagerweij, Elton Wajer, Rein Verspuij en 

Harrie van Ooijen. (archieffoto)

Mkz-crisis
De veeziekte mond-en-klauwzeer (MKZ) breekt uit en zal 
in Nederland indirect honderdduizenden dieren het leven 
kosten. Diverse natuurterreinen zijn niet meer toegankelijk. 
De gebruikelijke start van de dinsdagavondtochten in mei kan 

niet doorgaan. Het risico is te groot en de organisatie kan niet 
garanderen dat een deelnemer niet per ongeluk een verboden 
bedrijf en/of gebied betreedt. De Recreatiecommissie en het 
VWV-bestuur besluiten om alle tochten in de maand mei af te 
gelasten. 

W”IJSSEL”LIJK HEEN EN WEER
De vanzelfsprekendheid van lange en verre toertochten, zoals tot in de jaren 
negentig het geval is, raakt er langzamerhand uit. Van de maximaal tien 
georganiseerde tochten zijn er in 2001 nog vier “open” tochten over: De 
Veluwse Toertocht, de Vuursche Valleitocht, W”IJssel”lijk heen en weer en de 
Dierendagtocht. Er wordt naar nieuwe mogelijkheden gezocht om het toer- en 
recreatief fietsen te promoten. Eén van de nieuwe tochten is de door Bram 
Lanser en Koos Foppen georganiseerde tocht: W”IJSSEL”LIJK HEEN EN WEER.  
De tocht kent 3 afstanden 40, 105 en 155 km.  De langste route steekt met het 
pontje van Olst over en voert door Salland om vervolgens met de pont bij Wijhe 
weer aan deze kant van de IJssel te belanden. De beide oversteken met de 
pont worden betaald door de organisatie. De 105 en 155 kilometer hebben van 
de NTFU de kwaliteitsnorm van één ster gekregen. De Vuursche Valleitocht is in 2001 met 526 deelnemers de best bezochte toertocht.

Herman Huisman heeft weer een fietsreisplan en fietst met een aantal VWV-ers van Ermelo via Auschwitz naar Praag. De 
mannen bezoeken ook het voormalige concentratiekamp Auschwitz, wat een diepe indruk bij hen achterlaat. Dat verdriet 
en vreugde dicht bij elkaar liggen laat een gebeurtenis verderop in het Poolse stadje Nysa zien. Een VWV-er zal zich daar 
onsterfelijk maken bij het plaatselijke loodgietersgilde. “Wij overnachtten daar in een gloednieuw hotel. Op een morgen, juist 
voor het vertrek, krijgt Gerrit Doppenberg een hevige aanval van buikkramp. Hij vlucht een willekeurig toilet in. Tot grote 
hilariteit van andere VWV-ers doet hij zijn grote boodschap op een nog niet op de riolering aangesloten wc-pot… Direct na 
zijn daad wordt er vertrokken en zorgt Gerrit er persoonlijk voor dat de hele ploeg twee uur later al zeventig kilometer op 

weg is naar de volgende bestemming.” Omdat de reporter van dit voorval na zijn diensttijd ook bekend wordt om “schieten met scherp”, 
verrast de secretaris Peter van de Mheen met een bijzonder verjaardagscadeau. Bijna vergeten dat er ook nog gefietst moet worden. Per 
dag moet er ongeveer tweehonderd kilometer worden afgelegd. De tocht duurt twaalf dagen. Vanuit Praag gaat men met de trein terug 
naar Ermelo. 

2002
Herman Huisman en Teun 
Sterrenburg leden van verdienste
Op de ledenvergadering worden twee leden 
benoemd tot “ lid van verdienste”. De eerste 
die door de voorzitter de gouden erespeld 
krijgt uitgereikt is Herman Huisman. Als 
medeoprichter van de Veluwse Wieler 
Vereniging is Herman penningmeester 
en secretaris geweest. Maar het meest 
komen Hermans kwaliteiten tot zijn recht 
bij “het veldwerk”. Herman wordt zowel 
binnen als buiten de vereniging gezien als 
“de partijbaron” van de VWV. Het bestuur 
is unaniem van mening dat Herman de 
onderscheiding van “lid van verdienste” ten 
volle verdient. De tweede VWV-er die wordt 
onderscheiden staat in groot contrast 
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Het ATB-seizoen kent een mooie start. In de winterperiode heeft de organisatie ruim 1700 deelnemers mogen 
verwelkomen. Ruim 60 vrijwilligers helpen mee om alles in goede orde te laten verlopen. 

Zaterdaggroep
Wim Asscheman moet om gezondheidsredenen stoppen met de 
zaterdaggroep. Zijn werk zal door meerdere toerleiders worden 
overgenomen. Toerleiders zijn dan o.a.: Bertus van Driesten, Gerrit 

Doppenberg, Dick van Broekhoven, Rein Verspuij, Willem van Garderen, Peter van de 
Mheen, Teun Sterrenburg en Jan Willem van Diermen. 

25 jaar lid…
Bernard van den Bosch, Flip 
Diepstraten, Koen Hey, Marinus
van Velde en Harrie van Ooijen zijn 
25 jaar lid van de Veluwse Wieler Vereniging. 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering ontvangen 
zij de zilveren jubileumspeld. 

2003

Rechts naast het spandoek: Wim Schenk. 

(archieffoto)

met de impulsieve, kleurrijke Herman. Het is de kalme en ogenschijnlijke 
onopvallende Teun Sterrenburg. Hij werkt het liefst in de luwte. Door zijn 
rustige en vriendelijke optreden is Teun een zeer gewaardeerd persoon 
binnen de vereniging. Teun zet zich altijd in voor de VWV. De 4-daagse, 
voorrijder bij ster- en toertochten, jeugdleider en toerleider bij diverse 
toertochten. Ook is hij bij de donderdagavondritten een van de kopmannen 
en helpt Teun bij de ATB-tochten. Ook Teun wordt unaniem benoemd tot “ 
lid van verdienste”. Naast deze jubilarissen krijgt Bertus van Dijkhuizen de 
zilveren speld. Ook Bertus zet zich op diverse fronten in voor de VWV. Als 
jeugdleider, voor- en achterrijder van onder andere de Dellentocht en bij 
verschillende andere VWV-activiteiten, zoals de ATB-tochten. 

Fietsen voor ‘Doe Maar’
Fietsen voor het goede doel komt steeds meer in zwang. De VWV doet 
daar graag aan mee. Drum en showband “Doe Maar” heeft dringend 
geld nodig voor nieuwe instrumenten. Overdag worden er activiteiten 
georganiseerd voor de bewoners van ‘s Heeren Loo. Er is een fietsroute op 
het terrein uitgezet, compleet met controleposten. De deelnemers rijden op 
verschillende soorten voertuigen zoals: trapkarren, skelters en rolstoelen etc. 
De bewoners worden geholpen door VWV-leden.  De Recreatiecommissie 
doopt haar dinsdagavondtocht van die dag om in “Taptoetocht”. Om 
inkomsten te genereren worden er oliebollen verkocht. Het resultaat mag er 
zijn: Er wordt in totaal ruim 5000 euro opgebracht, waarmee ‘Doe Maar’ voor 
een groot deel uit de brand geholpen is. 

Terug naar Dinteloord
Tijdens een seniorendriedaagse eindigt de eerste dag in Dinteloord. Het is de geboorteplaats van 
Wim Schenk. De senioren krijgen een warm welkom en halen daar de lokale pers. Na een fietstocht 
naar de Deltawerken is het woensdag weer huiswaarts geblazen, aldus De Westbrabander.
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Nadat het materieel, wat gebruikt wordt bij toertochten heel wat jaren bij Aart en Reina Hop ondergebracht is geweest, 
wordt door Jaap van der Pol en Meeuwis Schaftenaar een nieuw schuur ingericht bij Bert en Thea Vliek aan de 
Buitenbrinkweg. 

Op de ledenvergadering verwoordt voorzitter Wijnand Jonker in het kort de ideeën over een nieuwe huisstijl voor de 
komende jaren. Er komt een nieuw logo, dat zal worden gebruikt voor folders, vlaggen en kleding. Het bestuursvoorstel 
wordt met instemming begroet. Jan ten Hoeve gaat dit uitvoeren, ondersteund door een commissie.

2004

Adieu ‘Gondelier’
Vanwege geluidsoverlast die omwonenden 
aan de Suikerbakker ondervinden van VWV-
activiteiten, verzamelen de fietsgroepen 
niet meer bij de Clubhuis ‘De Gondelier’. Ook 
de startplek “Hamburgerweg” verdwijnt. 
De nieuwe plek waar de VWV-fietsgroepen 
verzamelen, wordt de parkeerplaats van 
voetbalclub DVS.

Cateringkar in gebruik genomen
De dinsdagavondtochten bestaan 25 jaar. 
Op dinsdagavond 18 mei 2004 wordt 
tijdens de didatocht een nieuwe cateringkar 
feestelijk in gebruik genomen. Piet Heij 
heeft van de organisatie de taak gekregen 
om de kar uit de schuur te trekken. Omdat Piet om halfacht 
nog niet is gearriveerd, maken veel mensen zich behoorlijk 
zenuwachtig. Piet doet ondertussen heel nuttig werk, want juist 
op het belangrijkste moment van het jaar moet wegenwacht Piet 

een pechgevalletje oplossen. Gelukkig gaan even na halfacht 
gaan de schuurdeuren bij de firma Timmer open en wordt onder 
toeziend oog van veel genodigden de gloednieuwe cateringkar 
naar buiten getrokken. Als ceremoniële openingshandeling knipt 
Ditty van de Mheen een lint door. 

Laatste Dierendagtocht
Op zaterdag 2 oktober wordt voor de 17e keer de traditionele 
Dierendagtocht gehouden. Het wordt de laatste toertocht van 
het fietsseizoen op de weg, maar ook de laatste keer dat de 
Dierendagtocht onder deze naam wordt gereden. De tocht gaat 
verder onder de naam Ermelose Heide-Hoeve-Heuveltocht en 
wordt op de fietskalender verschoven naar medio september. In 
deze maand is de kans op stabiel en redelijk weer veelal groter dan 
in oktober.
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De initiatiefnemers van de VWV-internetwebsite Rein 
Kroon en Jan Willem van de Water dragen het beheer 
over aan Michiel van de Does en Erik Kleinrensink. Na 
lang vergaderen en programmeren wordt op 1 april 
2005 een nieuwe website gelanceerd. De opmaak is 
volledig aangepast aan de VWV-huisstijl. Ook zijn 

2005

er een aantal functionaliteiten aan de website toegevoegd, 
waaronder een gastenboek. Verder krijgen alle fietsgroepen een 
eigen sitepagina. 

De nieuwe naam voor de website wordt: www.vwv-ermelo.nl   

Presentatie 30 jaar VWV
Ter ere van het 30-jarig bestaan van de VWV zal op een 
georganiseerde familiedag een feestelijke presentatie worden 
gegeven, waarbij de nieuwe clubkleding wordt vertoond. Voor wat 
betreft de kledingvoorschriften is de secretaris vrij duidelijk: “Niet 
in het nieuwe en/of juiste clubtenue, betekent: “Niet op de foto!”

Trijntje Oosterhuis bezoekt Unicef sponsortocht
Al jaren verzorgen VWV-ers ATB-routes voor de Unicef-
sponsorloop. Op de Groevenbeekse Heide is een mooi parcours 
uitgezet. Ruim 120 kinderen nemen deel aan het ATB-en.  Hoogte 
punt is de komst van Unicef-ambassadrice Trijntje Oosterhuis. 
Jaap van de Pol besluit haar te vragen om een rondje mee te 
fietsen. Gehuld in ons nieuwe VWV-shirt en op de fiets van Jaap 
rijdt zij een ronde. De spontane actie zorgt voor mooie publiciteit 
voor de club.

EKT op de kaart
Hij moet de Veluwse Toertocht als klassieker doen vergeten en 
staat in 2005 nog in de kinderschoenen: De Ermelose Klimtoer. Er 
wordt gestart vanaf Dindoa waar Annie Tax en Reina Hop al klaar 
zitten om de eerste toerfietser in te schrijven. Door de jaren heen 
zal met de tomeloze inzet van organisatoren Jan-Willem Lagerweij 
en Elton Wajer bijgestaan door veel vrijwilligers de EKT uitgroeien 
tot een drie sterrentocht met meer dan duizend deelnemers. 
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Het kettingblad krijgt een nieuwe voorkant en daar zijn de postbodes niet blij mee. Volgens hen 
is door de flitsende voorkant het ‘Port betaald’-stempel slecht zichtbaar en daarom worden 
veel clubbladen niet bezorgd... Gelukkig zijn er veel vrijwilligers die het Kettingblad alsnog bij 
de leden bezorgen.

2006

Dinsdagavondteam
Het team dat de dinsdagavondtochten organiseert gaat stoppen 
Dat is een gevoelige aderlating, want Wim Asscheman, Aart Visch 
en Rein Verspuij en aanhang hebben door de jaren heen geweldig 
veel werk verzet. Piet Heij, Harrie van Ooijen, Nico Wareman en 
Wia van de Pol nemen het stokje over.

Winterse ledenvergadering
Koning winter regeert. Ondanks 
enorme sneeuwval komen de 
echte leden op de fiets naar ‘De 
Muzenhof’ voor het bijwonen van 
de Algemene Ledenvergadering.

Nieuwe huisstijl en 
clubkleding
Op diezelfde ledenvergadering 
presenteert de kledingcommissie 
de nieuwe kledinglijn. Jan ten 
Hoeve is de trekker van de 

kledingcommissie en huisstijl. De naam van de vereniging is voluit 
op het clubshirt te zien. De kleuren zijn herkenbaar: geel, blauw, 
wit en zwart. De leden stemmen tegen een sponsornaam op de 
kleding. 

Voorzitterswissel
Wijnand Jonker neemt afscheid als voorzitter en wordt opgevolgd 
door Mattheu Brinke. Mattheu is al een aantal jaren VWV-lid en 
is woonachtig in Harderwijk. Als verzachtende omstandigheid 
draagt Mattheu aan dat hij uit de Achterhoek komt… 

“Bijzondere” Vuursche 
Valleitocht 
De NTFU wil de Vuursche 
Valleitocht aanmerken 
als een bijzondere tocht, 
vanwege haar 50-jarig 
jubileum. Het bestuur heeft 
na veel wikken en wegen 

besloten om hieraan gehoor te geven. Een commissie o.l.v. de 
toerleider Frans Waalders is toen begonnen met het uitwerken 
van de plannen. Om de tocht zo laagdrempelig mogelijk te maken, 
worden er naast de vaste afstanden van 100 en 150 km ook 

recreatieve routes aangeboden. Deze tochten hebben afstanden 
van 35 en 50 kilometer. 

Tweede zaterdaggroep
Naast de bestaande zaterdagroep komt er een tweede groep 
op de zaterdag te fietsen. De nieuwe groep vergroot het 
activiteitenaanbod binnen de vereniging. De gemiddelde snelheid 
en de afstanden komen wat hoger uit dan bij de reguliere 
zaterdagroep. Maar ook bij deze groep geldt het motto “Samen 
Uit, Samen Thuis”.  Een goed alternatief voor degenen die iets 
verder en harder willen fietsen.

België-Luxemburg-België
In augustus staat een buitenlandse clubtocht op het programma: 
België -Luxemburg- België. Vanuit Valkenburg vertrekt een 
achttien man sterk peloton door de Ardennen. Albert van Maanen 
is de toerleider. Hij heeft de routebepaling uit handen gegeven 
aan Herman Huisman en Peter van de Mheen. Zij zetten een 
fantastische route uit. Voor dit unieke ‘koppel’ geldt: ‘Goede wijn 
behoeft geen krans’! staat in het Kettingblad te lezen.
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Alle loopt op rolletjes tijdens België-Luxemburg-

België. V.l.n.r.: Wim van Garderen, Albert van 

Maanen, Peter van de Mheen en de neus van 

Herman Huisman. (archieffoto)

Vintage cycling jerseys…
Onze clubkleding valt wereldwijd in de smaak Ook al rijden wij 
inmiddels trots rond met onze nieuwe clubshirts, in de Verenigde 
Staten kunnen ze maar geen genoeg krijgen van onze oude 
tenues. Het VWV-Webteam komt een advertentie tegen op de 
veilingsite Ebay. Iemand blijkt het onderstaande shirt te koop te 
hebben. De verkoper uit Ann Arbor in de staat Michigan biedt het 

shirt eind augustus 
van dit jaar aan 
met de volgende 
mededeling: “I 
bought these shirts 
a few weeks ago and 
it turned out that I’m 
too fat to fit into them. 
I didn’t even wear 
them. All these shirts 
are used, vintage 
cycling jerseys. Very 
cool and quite unique 
on the road...” Vooral 
met de laatste zin 
slaat de verkoper de 
spijker op de kop! Het shirt verwisselt van eigenaar 
voor 10 dollar. 



Veertig jaar Veluwse Wieler Vereniging 1975 - 201556

Fietsen met GPS (Global Positioning System) komt 
steeds meer in de belangstelling. De Nederlandse 
Toer Fiets Unie is een samenwerking gestart 
met verschillende bonden op het gebied van 
fietsnavigatiesystemen. “Het Uniebureau is van 

2007

mening dat het fietsen met GPS zal toenemen en verwacht dat 
er ook binnen de NTFU veel belangstelling is voor dit product. 
Verenigingen kunnen GPS gebruiken bij clubritten of het 
uitzettend van de tochten.” De NTFU kondigt ook aan om te 
beginnen met een opleiding tot GPS-instructeur. 

Jubilea
Kees Muijnen, Wim Grift, Evert Jan Jansen, Leo Hüller, Wilco 
Kaper, Jan Willem van de Water en Ben Huisman zijn dit jaar 25 
jaar lid van onze vereniging. De jubilarissen worden onderscheiden 
met de zilveren jubileumspeld 

Erelid: Harrie van Ooijen
Harrie van Ooijen neemt na 25 jaar afscheid van 
het bestuur. Hij heeft vanaf 1982 onafgebroken 
in het bestuur gezeten en wordt met recht: 
erelid van de Veluwse Wieler Vereniging! De 
komende jaren blijft hij met toegewijde zorg de 
ledenadministratie regelen.

Reis naar Santiago
Een groep VWV-ers gaat op pelgrimstocht. Dit jaar voert de tocht 
naar het Spaanse Santiago de Compostella. De voorbereidingen 
nemen ruim een jaar in beslag. De route is uitgezet aan de hand 
van kaarten en routeplanners.  De tocht duurt zestien dagen. 
Per dag worden er afstanden gereden van tussen de 125 en 180 
kilometer. 

Clinic Henk Lubberding
In mei volgen zestien leden een clinic bij oud-profrenner 
Henk Lubberding. De clinic bestaat uit techniektraining, een 
wegtocht en vooral een hoop lol. Op een pleintje naast de 
prachtig gerestaureerde boerderij uit 1625 doen de VWV-ers 
hun uiterste best om zo goed mogelijk om de pilonnen te rijden. 
De veurzitter mag steeds als eerste de behendigheidjes starten.  
Hoogstwaarschijnlijk omdat hij de bekend is met het Achterhoeks 
dialect. “Ie kan wel an ‘e veurzitter zien, moar ie mot meer in die 
garoage kieken en niet naor de greund! Zo blieft ie nooit recht 
fietsen”, zegt Lubberding. De rest volgt trouw in de wielsporen 
van de voorzitter en kijkt ook, al dan niet geforceerd voor zich 
uit de garage in. Af en toe hoor je een stevige tok omdat een 
pilon geraakt wordt meestal gevolgd door een binnensmonds 
gemompel: “Shit”…., toch die pilon geraakt. “Ie moat er um heen en 
niet er deurheen…. da kumt umdah- ie- niet van je afkiekt”, aldus het 
commentaar van de oud-wegkapitein. 
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Dit jaar wordt er gefietst in Wales met een groep van 14 fietsers en 2 begeleiders. 
De dagelijkse afstanden zijn rond de 160 kilometer. Engeland en zeker Wales blijken 
behoorlijk heuvelachtig met klimmetjes van soms wel 25 procent. Er wordt van de 
deelnemers verwacht dat ze zich aan het trainingsschema houden.  

Frans Lindelauf neemt de voorzittershamer over van Mattheu Brinke. 
De komende jaren zal de ziekenhuisapotheker voor meer stabiliteit 
binnen de vereniging zorgen. 

2008
2009

Routeborden opknappen
De routeborden zijn aan een opknapbeurt toe. Ze zijn roestig en de verf 
bladdert af. Ook zijn er te weinig borden.  Een aantal leden is druk met het herstellen van de noodzakelijke 
bewegwijzering. Ook wordt er gekeken naar de functionaliteit. De blauw punt aan het uiteinde van de pijlen 
wordt vervangen door een oranje variant. Dit komt de zichtbaarheid ten goede. Het bestuur trakteert de 
klussers op een drankje onder het motto: ”Een koud biertje moet je een warm hart toe dragen”.  

ATB-tocht afgelast
De Ermelose ATB tocht van januari schrijft 
geschiedenis. Het vriest al weken en de 
januaritocht is in aantocht. De zondag voor 
de tocht begint het te regenen. Door de nog 
bevroren ondergrond kan het water geen 
kant op. Woensdagavond voor de tocht 
komen komt de ATB-commissie bij elkaar. 
Diverse clubleden hebben de commissie 
van info voorzien over de toestand van 
delen van het parcours. Ook de ATB-
commissie gaat polshoogte nemen. Als 
de weersvoorspellingen ongunstig zijn, 
wordt een unanieme beslissing genomen: 
De Ermelose ATB tocht van januari 2009 
wordt afgelast! 

 “De Veteranen”
Er is een nieuwe groep geformeerd uit 
de seniorengroep: “De veteranen”. Het is 
onvermijdelijk dat bij het ouder worden de 
krachten afnemen. Dat wil niet zeggen dat 
de veteranen achter de geraniums gaan 
zitten, want de zin in fietsen blijft. Door het 
formeren van deze groep heeft een aantal 
senioren, die al afscheid hadden genomen 
van het groepsfietsen, zich spontaan weer 
aangesloten. Een geweldig mooi initiatief. 

Seniorendriedaagse op BNN
De senioren rijden hun 3-daagse richting 
Duitsland. Zij worden de eerste dag 
vergezeld van een cameraploeg die 

opnamen maakt voor het programma VOC 
van BNN. Presentator Filemon Wesseling 
fungeert als ploegleider-commentator. 
Daarmee haalt de VWV landelijke 
bekendheid, in het bijzonder “Loesje” 
Hoffmann-Doornik die de “etappe” wint en 
in de gele trui rond mag rijden. 

Dertig jaar dinsdagavondtochten
Op 30 juni 2009 is viert de Veluwse 
Wieler Vereniging dat zij al dertig jaar de 
dinsdagavondtochten voor de recreatieve 
fietser organiseert. Na het vertrek van 
camping ‘De Haeghehorst’ te Ermelo 
gaan de recreanten op weg naar een leuk 
ingerichte locatie bij ‘De Ouwe Meul’, in de 
buurtschap Telgt. De vereniging stelt leuke 
attenties beschikbaar, waaronder gratis 
tochtenboekjes voor het fietsjaar 2010. 
Elke dertigste starter krijgt zo’n boekje. 

Herman Huisman voor een aantal moeilijke 

verkeersborden. (archieffoto)
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Buitenlandreis Ermelo - Avignon                       
De buitenlandtocht van 2009 gaat naar 
Avignon. Vijftien VWV-ers en één gastlid 
van toerclub VOEK uit Nijkerk fietsen 
vanuit Ermelo richting de Provence. Na 
tien dagen en met bijna 1600 kilometer in 
de benen, bereiken zij deze Zuid Franse 
pausenstad met haar beroemde brug 
over de Rhône. Onderweg worden een 
aantal Alpencols bedwongen waaronder 
de Galibier, l’ Alpe D’Huez, de Telegraphe 
en - als “toetje” op de slotdag - de Mont 
Ventoux. Normaal gesproken moet de ‘kale 
berg’ het hoogtepunt zijn van de tocht. Na 
de verzorging en de huldigingen zal het 
voor Jan-Willem Lagerweij een anticlimax 
worden: Op de top van de Ventoux wordt 
zijn racefiets gestolen. Een domper op een 
verder prachtig verlopen reis.

 

 
Sluitingstocht in stijl
Jaap Mol laat bij de sluitingstocht oude 
tijden herleven door volledig gekleed in het  
 

 
clubtenue uit 1975, en rijdend op een ouder 
type racefiets de laatste kilometers van het 
seizoen weg te trappen.

NK Toerfietsen
Voor de derde keer op rij neemt de VWV 
deel aan het NK Toerfietsen in Assen.  
Het NK Toerfietsen bestaat uit het rijden 
van een route van minimaal tachtig en 
maximaal 120 kilometer, die de deelnemers 
van tevoren niet kennen. Elke deelnemende 
groep stelt vooraf een gemiddelde snelheid 
op die men denkt te gaan fietsen. In dit 
geval tussen 18 en 28 kilometer per uur. 
Gelet op het resultaat van vorig jaar geeft 
het team van de VWV een gemiddelde 
snelheid van 27,8 km/u op. Onderweg 
worden tijdscontroles uitgevoerd, waarbij 
de tijd van de vierde binnenkomer wordt 
aangehouden. Het gaat erom de vooraf 

opgeven gemiddelde snelheid zo dicht 
mogelijk te benaderen, zonder gebruik te 
maken van een computerteller, horloge 
enz. Het team dat de 
opgegeven snelheid 
het dichtst benadert, 
mag zich een jaar lang 
kampioen noemen en 
ontvangt de wisselbeker 
en de rood-wit-blauwe 
kampioenstrui. Het 
team dat het meest 
regelmatig fietst, wint. 
De VWV-afvaardiging 
behaalt een 23ste 
plaats.

De Toercommissie wordt weer nieuw leven 
ingeblazen. Het is wenselijk dat de diverse 
toergroepen worden vertegenwoordigd. 
De commissie zal erop toezien dat de 
toertochtorganisatoren op tijd hun tochten op papier 
hebben en ook dat de voorbereidingen tijdig en vlot 
verlopen. De Toercommissie zal ook ondersteuning 

geven, bijvoorbeeld op het gebied van logistiek en het vragen 
van de helpers. Vier leden gaan de Toercommissie ‘op poten’ 

2010

zetten. Na een eerste gesprek met het dagelijks VWV-bestuur 
gaan Theo Gaertner, Elton Wajer, Gerrit Doppenberg en Harrie 
van Ooijen aan de slag. In samenspraak met het VWV-bestuur 
worden de doelstellingen van de Toercommissie verwoord en 
komt er een draaiboek voor het organiseren van toertochten.
Omdat het overgrote deel van de toerfietsers hun 
kilometerstanden per computer registreert, worden er van de 
NTFU geen toerboekjes meer afgenomen. 

Tijdens NK Toerfietsen. V.l.n.r.: Teun Sterrenburg, 

Albert van Maanen, Jos Odijk, Henk Kosters, Theo 

Gaertner en Harrie van Ooijen. (archieffoto)

Jaap Mol in actie tijdens de sluitingsrit. (via Jaap Mol)
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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

In navolging van de actie van de NTFU worden intern ook veiligheids- en gedragscodes opgesteld, die op de VWV-website zijn te lezen.

Vanwege de veiligheid en de irritaties bij de overige weggebruikers komt de Nederlandse Toer Fiets Unie een 
gedragscode voor de toerfietser. De gedragscode is 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. 

2011
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De eerste bui van de dag komt er weldra aan...

(archieffoto)

Groep 3
Er gaat een derde toerfietsgroep op 
zaterdag van start. In het huidige 
aanbod van groepen mist de VWV een 
tussengroep. De nieuwe groep gaat sneller 
fietsen en rijdt langere afstanden dan 
groep 1, maar gaat minder hard dan groep 
2. Om een mooie opbouw in de groepen te 
krijgen en verwarring te voorkomen, wordt 
de bestaande groep 2 vanaf nu groep 3 
genoemd. De nieuwe (tussen) groep wordt 
groep 2.    

Groepsanalyse
Jan-Willem Lagerweij heeft zijn ogen goed 
de kost gegeven en is tot de conclusie 
gekomen dat je VWV-toerfietsers globaal in 
drie groepen kunt indelen. 

Groep 1: “De meefietsers”, te herkennen 
aan, of juist niet te herkennen aan de 
kleding. Meestal in clubkleding. Een 
gewone doorsnee fiets en gewoon hun 
werk doend in het peloton, meedraaien en 
af en toe op kop fietsen. 

Groep 2: “De thuisbrengers”, te herkennen 
aan, altijd om zich heen kijkend, gaat 
het goed met iedereen, kan iedereen 
meekomen, aanwijzingen geven. Niet te 
hard fietsen na een bocht, even de benen 

stilhouden wanneer er andere mensen op 
een fietspad ingehaald worden, zodat de 
achterste ook goed mee kunnen en niet dik 
40 moeten fietsen om weer bij te komen. 
Met een constant tempo fietsen en niet 
gaan versnellen bij een viaduct of bergje, 
maar juist het tempo laten zakken en 
boven even wachten op de laatste. Hebben 
meestal ook een gewone doorsnee fiets en 
vaak in clubkleding. 

Groep 3: “Mijn fiets is altijd langer dan 
de jouwe”, te herkennen aan het alfa-
mannetjesgedrag. Vaak de nieuwste 
fietsen, andere kleding dan clubkleding, 
meestal de nieuwste trends. Mooie helmen, 
gadgets op de fiets, hoge velgen. Het moet 
wel “smoelen”, vaak eventjes langs een 
etalageruit fietsen!!!! Kortom het mag wat 
kosten. 
Wanneer deze op kop fietsen, gaat het 
altijd gelijk harder en als er gevraagd wordt 
om wat zachter te fietsen dan gaat dat 
ongeveer 30 sec. goed. Het wordt helemaal 
een probleem wanneer twee van dit type 
mensen naast elkaar fietsen, of als er een 
“prooi”, lees fietser, voor hen fietst dan 
kreunt en steunt het peloton. Of wat te 
denken bij een viaduct of bergje? Bij deze 
types stijgt acuut de testosteronspiegel, er 
moet aangevallen worden!  

Salzburg, of: Geen dag droog weer
De buitenlandse tocht gaat naar Salzburg. 
Een mooie route door Duitsland en 
Oostenrijk. Jan Kraaij krijgt op de laatste 
avond nog een biertje van Jaap Mol. Als 
Jan de bierpul ziet komen begint hij nog 
harder te zweten dan in de beklimming van 
de Hennenkopf. Jan kan de bierpul met een 
inhoud van drie liter, nauwelijks opbeuren. 
Gelukkig wordt Jan geholpen door de rest 
van de groep en komt de bierpul toch nog 
leeg. 

   Jan Kraaij met zijn bierpul. (archieffoto)
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“Verrekte Bult’n”
Guillaume Grimpeu, een pseudoniem van een alom gewaardeerd 
VWV-lid, schrijft in vele Kettingbladen verschillende 
wetenswaardigheden over de mooiste heuvels van de Veluwe. 
Guillaume ontleent de titel aan een autenthieke uitdrukking van 
een oesterzwammenkweker uit Elspeet, die de kreet Verrekte 
Bult’n regelmatig laat horen als hij in beklimmingen moeite heeft 
om het toerpeloton bij te blijven. De door Guillaume beschreven 
bulten spreken tot ieders verbeelding. Pakkende beschrijvingen 
met hoogtegrafieken maken de vaderlandse bergen die veel 
VWV-ers tot de verbeelding spreken, tot een lyrisch geheel. De 
Posbank is daar een mooi voorbeeld van: “De Posbank is de naam 
van een natuurmonument (vernoemd naar dhr. G.A. Pos, oud 
voorzitter van de ANWB). Het naastgelegen restaurant ligt op de 
rand van een met heide begroeide stuwwal. De plek heeft een 
hoogte van 90 meter boven NAP, van waaraf een uitzicht mogelijk 
is over het IJsseldal, de Achterhoek en de Liemers tot in Duitsland. 
De Posbank is hét wandelgebied voor vergrijzend Nederland en 
de streek waar oudere mannen op racefietsen zich afbeulen. 
De steilste kant van de Posbank is de Schietbergseweg vanuit 
Rheden, maar ook de klim via het Rozenbos en de Holleweg is een 
fel kuitenbijtertje. Als je daar onder de houten loopbrug rijdt ben je 
er nog niet, er volgt dan linksaf op de Beekhuizenseweg nog een 
lang stuk gemeen vals plat naar het restaurant..”

Gegevens Schietbergseweg
Klimmen: 67 m
Steilste 300 m: 8,7% 
Voet: 23 m 
Top: 88 m 
Lengte: 2180 m
Gemiddelde helling: 3.1%

Wilco Kaper neemt afscheid van de ATB-commissie. Onder zijn leiding 
groeit het aantal bezoekers van de Ermelose ATB tochten. De tochten 
worden steeds mooier en zwaarder. In de Stentor noemt journalist Nils 
ten Brinke (oud-VWV-er) de tocht: “De hel bij Garderen”.

2012

Het organiseren van de ATB-tochten is door de jaren heen en met de inzet van tientallen 

vrijwilligers tot een hooggewaardeerde VWV-activiteit geworden. (archieffoto)

Nationale sportweek
De VWV staat met twee kramen op de Nationale sportweek. De 
week, waarbij verschillende sportclubs zich kunnen promoten 
bij de lokale bevolking, wordt georganiseerd door de gemeente 
Ermelo. Iedereen kan gratis kennis maken met de diverse sporten.  

ATB-tweedaagse Lienen
De VWV organiseert voor de vijfde keer een ATB-tweedaagse. 
Dit keer naar het Teutoburgerwoud.  Twintig mannen en één 
vrouw gaan fietsen vanuit het plaatsje Lienen. Gelijk na aankomst 
wordt er al een pittige tocht gemaakt van 53 kilometer met de 
nodige hoogtemeters.  De volgende dag volgt een mooie rit van 
40 kilometer. Een geslaagde tweedaagse in een mooie ATB-
omgeving.  
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Jubilea
Aalt Cozijnsen, Jaap Mol, Cock 
SteenRedeker en Elton Wajer zijn 25 jaar lid 
en ontvangen de zilveren jubileumspeld. 

Naar Milaan
In juni fietsen twaalf VWV-ers naar 
de Noord-Italiaanse stad Milaan. 
Dertienhonderd kilometer met veel 
besneeuwde cols. Uiteraard gaat ook 
cateraar Aart Visch mee. Hij verzorgt 
de mannen op zijn vertrouwde goede 
manier. Aart hierover:  “Daar houd ik van. 
Veel lekkere dingen. Dat is niet overdadig. 
Dat heb je gewoon nodig op zo’n 
prestatietocht.” De saamhorigheid binnen 
de groep is goed. Het is daarom niet gek 
dat er “vaste bandwisselaars” zijn.

Nieuwe opslagplek voor het materieel
Na op diverse locaties haar materieel te 
hebben gestald opent de VWV een nieuwe 
opslagplek aan de Slagsteeg. In deze 
opslag heeft onze huiscateraar Aart een 
eigen afdeling: “Het Visch-paleis”.  Hier 
worden de voorbereidingen getroffen voor 
de verzorging van de deelnemers aan de 
tochten.  

Sluitingstocht
De laatste 
zaterdag van 
oktober staat in 
het teken van de 
Sluitingstocht. 
Traditiegetrouw 
worden de 
kilometerstanden 

genoteerd en de klokjes weer op nul gezet. 
Deze activiteit vindt plaats in het restaurant 
van camping ‘de Haeghehorst’. Annie 
Tax bakt haar beroemde appeltaarten en 
Aart Visch verzorgt de erwtensoep met 
roggebrood. 

Erwtensoeptocht
Op 27 december, de dag na kerst, wordt 
de traditionele ATB-verrassingstocht 
verreden. De organisatie is in handen van 
“Iceman” DirkJan Veen en Jaap Verkerk. 
De tocht gaat via de Hierdense beek en de 
Tafelberg, in de hoop nog wat wild te zien. 
Er wordt een koffiestop gehouden in het 
Hampshire Hotel Elspeet. Om de spieren 
op te warmen wordt zelfs de open haard 
aangestoken. 

De Erwtensoeptocht traditioneel op Derde 

Kerstdag. (archieffoto)Jan Kraaij en Aart Visch met de VWV-vlag. 

(archieffoto)

Omdat het systeem waarop de VWV-website is 
gebouwd sterk verouderd is, wordt de website 
vernieuwd volgens een nieuw ontwerp. Ook komt er 
ruimte voor social media, zoals: Twitter, Facebook en 
Google+. Verder kunnen websitebezoekers reageren 
op nieuwsartikelen. 

2013
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Dames mountainbiken
Het blijft Greet Groenewoud verbazen 
hoe het toch kan dat er maar weinig 
vrouwen deelnemen aan een sport 
die zoooo leuk is als het fietsen. Bij de 
ledenvergadering oppert ze het plan een 
ATB-groep voor vrouwen te starten. Na 
afloop melden zich spontaan een aantal 
mannen die haar hierbij willen helpen. 
Het wordt direct serieus aangepakt 
met een publiciteitscampagne waarbij 
folders en posters bij kledingwinkels en 
kapperszaken worden neergelegd en 
met een oproep in de Stentor. Besloten 
wordt laagdrempelig te beginnen, dat wil 
zeggen; iedereen is welkom, ongeacht 
niveau, leeftijd of ervaring, en fietsen 
onder het motto ‘samen uit, samen thuis’. 
Greet zegt hierover: ‘We zeiden tegen 
elkaar dat we blij mochten zijn als er de 
eerste avond vijf vrouwen zouden komen, 
het was zo moeilijk in te schatten of er 
animo voor zou zijn’. Maar het starten 
van een ATB-groep voor vrouwen blijkt 
te voorzien in een regionale behoefte en 
daardoor een gouden greep! Op de eerste 
dinsdagavond staan er al 19 dames te 
trappelen om begeleid door stoere mannen 
de Ermelose bossen onveilig te maken. 
In de maanden die erop volgen breidt de 
groep zich uit naar enkele tientallen en kan 
er gefietst worden in ‘de snelle groep’, de 
‘gewone’ groep en de ‘gezellige’ groep. De 
dinsdagavond trainingen worden algauw 
uitgebreid met zaterdagochtend tochten 
onder leiding van Jaap Mol en Meeuwis 
en Wouky Schaftenaar. De komst van een 
verse lading dames doet de VWV weer 

borrelen en bruisen. 
Het ledenaantal 
stijgt in dat jaar als 
nooit tevoren, en 
de nieuwe leden 
worden al snel 
binnen alle lagen van 
de vereniging actief.  

Sponsoravond
Voor de eerste 
keer wordt er  een 
sponsoravond 

gehouden. Om de sponsoren in het 
zonnetje te zetten organiseert de Veluwse 
Wieler Vereniging een sponsoravond. In 
‘De Muzenhof’ introduceert voorzitter 
Frans Lindelauf de ex-wielrenners Henk 
Lubberding en Johan van de Velde en de 
Ermelose sportcommentator Evert ten 
Napel. Ten Napel interviewt Theo Frank 
van de Rabobank over sportsponsoring en 
het belang daarvan. Ondertussen schuiven 
Lubberding en Van de Velde aan om het 
wielrennen in het algemeen en dat van 
henzelf in het bijzonder op ludieke wijze in 
het zonlicht te zetten. De sponsoravond is 
een groot succes.

ATB-reis Marokko
In april vertrekken vijftien clubleden naar 
Marokko voor een ATB-tocht door het 
Atlas- en het Sighro-gebergte. Jan Willem 
Lagerweij heeft weer prachtige routes 
uitgedokterd. 

Hoewel routinier Teun Sterrenburg normaal 
gesproken niet op een ATB fietst, wordt 
hij overgehaald om toch mee te gaan. 
“Op basis van mijn conditie kon ik goed 
meekomen. Van alle buitenlandse reizen 
(en ik heb er maar ooit één gemist), 
waaraan ik heb deelgenomen was dit 
onbetwist mijn mooiste. (De kleurrijke 
bergen, de cultuur. In één woord: 
Fantastisch!)” Als enthousiast fotograaf 
raakt Teun niet uitgekeken. Tien dagen lang 
fietsen drie vrouwen en twaalf mannen 
door het prachtige Marokko. 

Tijdrit
Groep 3 organiseert een heuse tijdrit. Er is 
een mooi parcours gemaakt in de polder. 
De krachten worden gemeten en aan het 
eind blijkt dat Bas van der Gaag de snelste 
is. Rob Hezemans en Sander van der 
Does worden op korte afstand resp. 2e en 
3e.  Er wordt zelfs gefietst met een echte 
tijdrithelm!!

Promotie dames-MTB. (archieffoto)

Menno Groenewoud met tijdrithelm. (archieffoto)

De Marokko-groep in Tamaloute. (archieffoto)

Johan van der Velde en Henk Lubberding met 

een origineel TI Raleigh-wielershirt. (via Walter 

Dunsbergen)

Evert ten Napel interviewt Johan van der Velde en 

Henk Lubberding over ‘the good old times.’
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De VWV start op zondagmorgen met een ATB-jeugdafdeling voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 14 jaar. Initiatiefnemer 
Simon Gijsbertsen wil de jeugd plezier laten beleven aan het mountainbiken en kinderen lichaamsbeheersing 
bijbrengen. Hij vindt dat een jeugdtak niet mag ontbreken en gaat aan de slag met het organiseren van trainingen vanuit 
gebouw ‘De Muzenhof’. Het accent tijdens de trainingen ligt op het kennismaken van de jeugd met de mountainbike door 
middel van behendigheidsoefeningen en het rijden van routes. Eind 2014 besluit het VWV-bestuur de Jeugdcommissie 
weer in het leven te roepen.

2014

Instellen 
Kledingcommissie
De Algemene 
Ledenvergadering 
stemt in met het 
voorstel om met 
de opening van het 
wegseizoen 2015 in 
een nieuw clubtenue 
te gaan fietsen. 
Het bestuur vraagt 
leden om zitting 
te nemen in een 

kledingcommissie.  Vanuit alle fietsgroepen zijn twee personen 
vertegenwoordigd. De kledingcommissie staat onder leiding van 
Andries Jansen. Het bestuur heeft de opdracht op papier gezet 
en de commissie gaat aan de slag. De opdracht: Het ontwerpen 
van een nieuw VWV-clubtenue. Een eigentijds en kwalitatief goed 
tenue, dat het overgrote deel van de leden de komende jaren met 
trots zal dragen en dat “in de omgeving” een positieve bijdrage 
levert aan het beeld en de herkenbaarheid van de Veluwse Wieler 
Vereniging. De commissie schrijft in het Kettingblad: “Als je op 
vakantie gaat, pak je dit tenue als eerste uit de kast”. Aan het eind van 
het jaar presenteert de kledingcommissie de nieuwe kledinglijn.
 
Ladies night ATB-onderhoud
Speciaal voor de dames atb-groep organiseert Vliek tweewielers 
een workshop fietsonderhoud. Op een prettige manier vertelt 
Klaas hoe je het beste je fiets kan schoonmaken, smeren en 
afstellen. Echt een topavond. Voor herhaling vatbaar. Later in het 
jaar wordt er wederom een workshop georganiseerd. Dit keer voor 
alle leden.

75.000ste deelnemer dida-tochten
De Rabo-didatochten bestaan ruim 35 jaar en zijn razend populair. 
Dit jaar verwelkomen we de 75000ste deelnemer. Weer een 
mijlpaal in de clubgeschiedenis.

250ste lid
Mede door de opkomst van het jeugd- en dames mountainbiken 
blijft het ledental van de VWV groeien. We begroeten het 250ste 
lid: Tineke Hop. Inmiddels is Tineke (links op de foto) al helemaal 
ingeburgerd en is zij actief bij de verzorgingspost tijdens de ATB-
tochten.

Verzorging tijdens de Ermelose ATB-tochten. (archieffoto)

Aletta den Hartogh (l, van sponsor Rabobank) en Harrie van Ooijen (r) 

reiken attenties uit aan de 75.000 deelnemer. (archieffoto)

Spinning bij BouwSports
Ook in de wintermaanden blijven veel VWV-ers actief.  Naast 
de gebruikelijke ATB-tochten gaan er ook steeds meer leden 
naar de sportschool.  Bij BouwSports kunnen de leden 
SPINNEN om hun conditie op peil te houden en sociale 
contacten om een hoop plezier te beleven.  

Conditie op peil houden in de winter kan bij BouwSports. (archieffoto)
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De VWV is aanwezig op de nieuwjaarsreceptie van 
de gemeente Ermelo. Het levert de VWV weer nieuwe 
leden op.  

2015

Openingsrit in het nieuw tenue
Begin maart wordt de openingsrit verreden. De kledingcommissie heeft 
uitstekend werk geleverd. Kledingleverancier Vermarc gebruikt kwalitatief 
uitstekend kledingmateriaal wat ook bij profploegen gangbaar is. Het 
tenue zit prima en bovendien valt het goed op in het verkeer.  Na de koffie gaan vele VWV-er in diverse groepen op pad voor een leuke 
tocht om na afloop met z’n allen erwtensoep te eten in De Muzenhof. 

Groep 1

Groep 2
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Groep 3

Dames MTB

Jeugd MTB
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Jeugd-MTB ontplooit meer 
activiteiten
Zes jeugdleden van de VWV doen mee 
aan de regionale MTB-jeugddag in Putten. 
In de morgen gaan Axel, Thijs, Willemijn, 
Bram, Emma en Rachel een spellencircuit 
rijden, met o.a. limbofietsen, ringsteken, 
waterhindernisbaan, bidons pakken etc. Na 
de lunch wordt er nog een mooie ATB-rit 
gereden rond Putten. 

 
 

Clinics op basisscholen
Om de schooljeugd te laten kennis maken 
met mountainbiken worden er voor de 
jeugd MTB-clinics gegeven. De kinderen 
leren onder andere wat een aanvallende 
houding is en hoe je kunt terug- en 
opschakelen voor en na een bocht. Ook 
zijn er diverse behendigheidsoefeningen. 
Na het officiële gedeelte volgt dan 
een praktijkles op de Groevenbeekse 
heide. De in het voorjaar geformeerde 
Jeugdcommissie blijkt zeer actief. Zo 
wordt een clinic gegeven bij groep 8 van de 

Julianaschool. Ook wordt er deelgenomen 
aan de sportpromotie in het kader van 
veertig jaar Sportcentrum Calluna. Op het 
terrein voor de sporthal is een parcours 
uitgezet. De Ermelose jeugd kan zo 
ervaren wat het mountainbiken inhoudt. De 
fietsen worden door Vliek Tweewielers ter 
beschikking gesteld.

Reis naar Corsica
Dit jaar rijdt een aantal VWV-ers op 
Corsica. En passant wordt ook nog even 
de Mount Ventoux meegenomen. Met vier 
personenauto’s en een enorme bus gaat 
het op weg richting Montélimar. De tweede 
dag wordt de oversteek gemaakt naar 
Corsica. Uiteraard verzorgt Aart Visch weer 
de inwendige mens. Dit jaar bijgestaan 
door zijn zoon, die het in de toekomst van 
Aart gaat overnemen. De tochten voeren 
langs de prachtige Corsicaanse kust en 
mooie natuurgebieden in de  
binnenlanden van Corsica. De mooie 
klim van de Col de Bavella (1218m) heeft 
een stijgingspercentage van rond de tien 
procent. Ook wordt de hoofdstad Ajaccio 
aangedaan, de geboortestad van keizer 
Napoleon. 

Materieel
Het materieel van de VWV breidt in de 
loop der jaren behoorlijk uit. Hoewel onze 
verzorgingsposten altijd op de mooiste 
plekken staan, is er niet altijd water in de 

buurt. Om de dorst van de deelnemers 
toch te kunnen lessen en hun bidons bij te 
vullen is daarom veel water nodig. Peter 
van de Mheen en Elton Wajer maken een 
prachtige “wateraanhanger” die op de 
Ermelose Klim Toer van 2015 voor het 
eerst wordt gebruikt.  
 
Seniorendriedaagse Haldern
De senioren vertrekken voor de zevende 
keer naar Haldern in Duitsland. De tochten 
met afstanden van tussen de 130 en 140 
km staan onder leiding van de toerleiders: 
Theo Gaertner, Peter van de Mheen en 
Henk Kosters. Verder wordt de groep 
begeleid met een volgauto, sinds jaar en
dag bestuurd door Nardus Hendriks.

Unicef-tocht
Traditioneel ondersteunt de VWV eind 
september het Unicef-comité met het 
organiseren van een ATB-tocht voor 
kinderen. Ruim 40 kinderen van de 
plaatselijke basisscholen komen fietsen.  
Eén jongen gaat voor het record en rijdt 52 
rondjes van 1 kilometer! De kinderen gaan 
naar huis met een oorkonde en krijgen 
promotiemateriaal mee van het jeugd-
MTB. 

Materieel netjes gestald aan de Slagsteeg. 

(archieffoto)

Oefenen o.l.v. Walter Dunsbergen bij Calluna. 

De senioren poseren voor hun zevende tocht 

naar Haldern. (archieffoto)

Wim van Garderen helpt de jeugd tijdens Unicef-

tocht. (archieffoto)



Veertig jaar Veluwse Wieler Vereniging 1975 - 201568

Veluws Taaiste op 10 oktober is genieten
In oktober is de eerste mountainbike tocht van de VWV een 
groot succes. Vanuit alle hoeken van het land melden zich zo’n 
1250 deelnemers aan de start, waarvan er 300 deelnemen aan 
de 100 kilometer lange ‘Veluws Taaiste’. Mede-organisator Jaap 
Verkerk geeft een korte impressie over de voorbereidingen: “De 
lol begint al vroeg! Als je een tocht wil bedenken met veel kilometers 
en afwisseling, en daarbij de benodigde vergunningen in orde wilt 
hebben, moet je eerst heel, heel veel fietsen. Rond de zomervakantie 
moet je klaar zijn zodat je de vrijwilligers bij elkaar kunt zoeken. Dat 
is een hele klus, want er zijn op zo’n dag wel 70 mensen in de weer 
met bijvoorbeeld uitlinten, voorrijden, narijden, catering, oversteken, 
afspuiten en opruimen.”

De fietsers van de 
100 kilometertocht 
worden onderweg extra 
verwend met verzorging 
in alle vormen en 
maten, waarbij het 
warm en koud buffet 
(met versgebakken 
hamburgers) in de 
snackschuur bij familie 
Mol te Staverden alle 
culinaire verwachtingen 
te boven gaat. 

VWV-lid Hans Grevink is met zijn 81 jaar misschien wel de oudste 
deelnemer. Hij fietst de tocht met elektrische ondersteuning en 
is daarover zeer in zijn nopjes. Hij vertelt hierover: “Het is ideaal. Ik 
kan het niet meer bolwerken qua kracht. Ik rijd al mijn hele leven maar 

kon de groep niet meer bijhouden. Toen heb ik deze fiets gekocht en 
ik geniet weer. Geweldig toch!” Ook Jaap Verkerk kijkt goed terug 
op deze tocht. “Als je van dichtbij ziet hoe goed het allemaal gaat, 
dan komt dat omdat iedereen het leuk vindt en zelf met oplossingen 
komt. We maken er op die manier een gezellige dag van. Als je bij de 
tussenstops komt en blije gezichten ziet, dan heb je een geslaagde 
dag. De deelnemers moeten naar huis gaan met het idee: ‘Dit is de 
mooiste tocht van Nederland!”

Jubileum 40-jarig bestaan
Omdat de Veluwse Wieler Vereniging in 2015 veertig jaar actief 
is, zijn er allerlei activiteiten en verschijnt eind november een 
jubileumboek over de rijke clubhistorie van de vereniging. De 
feestavond kent een andere opzet en wordt gehouden in een 
sfeervolle locatie op de Stakenberg. 

“Een sterke organisatie ontstaat uit pionierswerk”
Door de jaren heen is er, qua organisatie veel veranderd. Wie 
kan dat beter verwoorden dan erelid Harrie van Ooijen? “Tot voor 
twintig jaar geleden toen we nog tien tochten per jaar organiseerden, 
moesten de toerleiders zelf op zoek naar vrijwilligers voor hun tocht. 
Het probleem hierbij was dat vrijwel iedere toerleider telkens in 
dezelfde vijver zat te vissen. Zo waren er leden die bij 6 van de 10 
tochten hun medewerking verleenden! Het werk van al die pioniers 
is van onschatbare waarde, want een sterke organisatie ontstaat uit 
pionierswerk.”

“Het allergrootste verschil tussen de Toercommissie van pakweg 
dertig jaar geleden en de huidige Toercommissie is dat de laatste de 
belasting van de toerleiders sterk heeft verminderd door voor elke 
vrije toertocht die de Veluwse Wieler Vereniging nu nog organiseert, 
vrijwilligers te zoeken. Inschrijfteam, uitpijlers, controleposten e.d.). 
Op die leest zijn ook de ATB-tochten geschoeid, zij het met een eigen 
draaiboek en eigen accenten.” 

Door de onmisbare inzet van veel vrijwilligers is er veel bereikt met 
het organiseren van fietsactiviteiten voor verschillende doel- en 
leeftijdsgroepen in Ermelo en omstreken. Met die bedoeling is de 
Veluwse Wieler Vereniging indertijd opgericht. 

VWV-grondlegger Herman Huisman:

TB-linters (v.l.n.r.) Tanya Pit, Yvon Vierhouten, Dirk Jan Veen 

en Greet Groenewoud. 

“Tegen de jeugd zou ik willen zeggen: 

Plezier in het fietsen, dat moet voorop staan. 

En dat plezier weer overbrengen op nieuwe 

generaties. En doorgaan, doorgaan!”
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40 jaar startlocaties V.W.V. 

St. Jansdal: St. Jansdaltocht
v.v. Zwart-Wit: 
Zuiderzeerandonneur

Restaurant ‘Bonaparte’: Didatochten
Camping ‘de Haeghehorst’: 
Didatochten

Calluna: Avond4daagse en Veluwse 
Driehoek

De Muzenhof: zomertochten en 
ATB

Café Restaurant De Veluwe: 
Sterritten

Restaurant Ilex: Didatochten en 
sterritten

Dindoa: zomertochten
Kamphuis Fijn-Oord: Trimlopen 
en ATB

De Gondelier: zomertochten en 
start diverse groepen

Kantine DVS: Veluwse 
toertocht & midweek trimlopen

Hamburgerweg/Smutslaan: Start 
diverse groepen

Parkeerplaats DVS: Startplaats 
diverse fietsgroepen
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Op naar de vijftig
Veertig jaar V.W.V. in een notendop; het verhaal van een bloeiende 
vereniging van en voor enthousiaste mensen. Want dat is de 
kracht van de Veluwse Wieler Vereniging, het enthousiasme van al 
die mensen die van fietsen houden en hun inzet om dat samen te 
doen. Als we die kracht vast weten te houden, kunnen we nog vele 
jubilea samen vieren. 

Dat gaat niet vanzelf. Het vraagt van ons allen de bereidheid om 
daaraan bij te dragen, elk op zijn of haar manier. We hebben als 
bestuur in elk geval onze rol gepakt door met elkaar te verkennen 
wat nodig is om ook over 10 jaar nog een bloeiende vereniging 
te zijn. Hoe we ervoor kunnen zorgen dat ook dan het karakter 
van onze vereniging is zoals we als ‘stip op de horizon’ hebben 
geformuleerd: 

‘Een vereniging met enthousiaste 
en actieve leden in alle  

leeftijdscategorieën, die veilig en 
verantwoord genieten van de 
wielersport!’

Vanuit dit perspectief hebben we een aantal acties en projecten 
opgezet, zowel binnen de vereniging als daarbuiten. Eén van 

de conclusies was namelijk dat de gemiddelde leeftijd van 
onze leden erg hoog is en dat we, om bloeiend te blijven, als 
vereniging behoefte hebben aan verjonging. We hebben een 
jeugdplan  opgesteld en met de grote inzet van een aantal leden 
is daaraan uitvoering gegeven. We zijn dan ook zeer verheugd 
dat we inmiddels al een leuke en actieve groep enthousiaste 
jeugdleden in ons midden hebben. Het dames-ATB was al kort 
daarvoor opgezet, maar het buitengewone succes daarvan draagt 
uitstekend bij aan de ambities voor de toekomst. 

We zijn er zeker nog niet. Een bloeiende vereniging vergt continu 
inzet. We hebben als bestuur initiatieven ontwikkeld om de 
betrokkenheid van leden verder te vergroten en zullen dat ook 
blijven doen. Ook proberen we creatievere wegen te bedenken 
om kader- en bestuursleden te werven. Extern versterken 
we de contacten met collega verenigingen en instanties om 
ervaringen uit te wisselen en draagvlak te kweken voor door de 
VWV georganiseerde fietsactiviteiten. Daarnaast ontwikkelen 
we initiatieven om het imago van toerfietser en vereniging te 
verbeteren.

Zo werken we aan de toekomst. Dat doen we niet alleen als 
bestuur, maar samen. Want dat is de kracht van onze vereniging: 
Samen maken we de toekomst. Zodat we over 10 jaar, als we een 
halve eeuw bestaan, met net zoveel trots en plezier terugkijken op 
de jaren 2015-2025, als we nu doen op de eerste 40 jaar.

Links op de foto van voren naar achteren: Albert van Maanen secr. Ben Midden P.R. Milka Hoogendorp ATB. Frans Waalders Red./Website.

Rechts op de foto van voren naar achteren. Marco Goossensen penningmeester. Rob Hezemans 2e secr. Frans Lindelauf vz.
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Epiloog
Deze jubileumuitgave is in de eerste plaats tot stand gekomen met medewerking van veel VWV-ers die belangeloos foto’s, 
krantenknipsels en anekdotes uit de rijke clubhistorie van de Veluwse Wieler Vereniging hebben aangedragen. Zoals daar zijn: Harrie 
en Hannie van Ooijen, Wim en Trix Grift, Peter van de Mheen, Herman Huisman, Wilco Kaper, Koen Hey, Aart en Marthie Visch, Teun 
Sterrenburg, Wim Schenk, Wim Asscheman, Kees Muijnen, Erik Kleinrensink, Jaap Mol, Folkert Schuddeboom, Bernard van den Bosch, 
Geert Groen, Ad Hordijk, Theo van Donkersgoed, Jaap Verkerk en de familie Vierhouten. 

Tenzij anders vermeld is er naast persoonlijke archieven gebruik gemaakt van de krantenbank van het Streekarchivariaat Noordwest 
Veluwe. Een speciaal woord van dank voor de adviezen en kopijcorrecties door Rob Hezemans en Harrie van Ooijen. Erik Kleinrensink 
voor het mogen putten uit het familiearchief en het aanleggen van een digitaal fotoarchief. Ben Midden voor de algehele coördinatie 
rondom deze uitgave en het bestuur van de Veluwse Wieler Vereniging voor de financiële realisatie.

Het redactieteam: Tanya Pit, Erik Kleinrensink en Walter Dunsbergen. 
Ondersteuning: Femke Overmars-Philips en Gerard van Wijk.

Vormgeving en druk: Accent Graficenter.

© Veluwse Wieler Vereniging
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