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Veluwse Wieler Vereniging
Opgericht: 27 augustus 1975 te Ermelo
Koninklijk goedgekeurd: 6 november 175
Postadres: Postbus 264, 3850 AG Ermelo.
info@vwv-ermelo.nl
www.vwv-ermelo.nl
Contributie 2010
Lid
€ 65,00
Donateurs met clubblad
Jeugdleden
€ 31,00
Donateurs zonder clubblad
Gezinsleden
€ 39,50
Eenmalige administratiekosten
M-leden
€ 24,50 (hoofdlid bij andere vereniging)
Giro: 35.22.292 Bank: Rabobank Ermelo 3877.51.963
Bestuur

€ 28,50
€ 18,50
€ 8,00

Voorzitter:

Frans Lindelauf
Rozenlaan 16
3851 PD Ermelo

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

Secretaris:

Albert van Maanen
Retiefstraat 133
3851 AC Ermelo

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

Penningmeester:

Marco Goossensen
Seringweg 91
3852 GR Ermelo

penningmeester@vwv-ermelo.nl
tel: 0341 – 560485

2e secretaris:

Wim van Garderen
De Enk 68
3851 NZ Ermelo
Redactie/website: Erik Kleinrensink
Meerkoetstraat 34
3853 AN Ermelo

2esecretaris@vwv-ermelo.nl
tel: 0341-562821

Winteractiviteiten: Piet Heij
Retiefstraat 22
3851 AL Ermelo

wintercommissie@vwv-ermelo.nl
tel: 0341 - 554763

Toercöordinatie:

Cock SteenRedeker
De la Reystraat 186
3853 BM Ermelo

toercommissie@vwv-ermelo.nl
tel: 0341 – 559287

Dinsdagtochten:

Nico Wareman
Herderlaan 11
3851 BC Ermelo

didacommissie@vwv-ermelo.nl
tel: 0341 - 560375

P.R.:

Jos Odijk
E. van Grevengoedhof 9
3882 HG Putten

pr@vwv-ermelo.nl
tel: 0341-454240

info@vwv-ermelo.nl
tel: 0341 - 561818

Lid van verdienste: Anneke Wels, Harrie van Ooijen, Herman Huisman
en Teun Sterrenburg
Erelid:
Harrie van Ooijen
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Van de redactie
Beste leden
Het 1e nummer van 2010. In tegenstelling tot dat Frans in de
laatste editie van 2009 schreef komt ook dit jaar Het
Kettingblad weer 8 uit. Onderaan tref je de verschijningsdata.
Tevens kan je zien wanneer de kopij binnen moet zijn.
Editie Kopij aanleveren uiterlijk:

1
2
3
4
5
6
7
8

zaterdag 30 jan. 2010
zaterdag 13 mrt. 2010
zaterdag 24 apr. 2010
zaterdag 5 juni 2010
zaterdag 17 jul. 2010
zaterdag 4 sept. 2010
zaterdag 16 okt. 2010
zaterdag 27 nov. 2010

Verschijningsdatum

vrijdag 12 febr. 2010
vrijdag 26 mrt. 2010
vrijdag 7 mei 2010
vrijdag 18 juni 2010
vrijdag 30 jul. 2010
vrijdag 17 sept. 2010
vrijdag 29 okt. 2010
vrijdag 10 dec. 2010

In dit Kettingblad volop aandacht voor het komende wegseizoen. Zie de
programma’s van de diverse groepen.
Tevens heeft de secretaris weer zijn best gedaan om het halve Kettingblad
te vullen. T.b.v. de ALV op 17 maart treffen jullie aan: De uitnodiging, Het
jaarverslag 2009, de notulen ALV 2009.
Vanaf begin maart gaan de groepen op zaterdag en zondag weer op pad.
Hun programma staat achter in het kettingblad.
Veel leesplezier
Erik
L@@t je op tijd informeren !!
Het Kettingblad komt per jaar 8 keer uit. Hierdoor kunnen we niet altijd actueel zijn. Er
zijn namelijk zaken die zo snel gecommuniceerd moet worden dat ze niet kunnen
wachten tot een eerstvolgende editie van het Kettingblad. Gelukkig hebben we een
website (www.vwv-ermelo.nl) waarop je actuele informatie kan vinden.
Tevens informeren we reeds een groot aantal leden per e-mail. Hierdoor zijn we in staat
om een snel noodzakelijke informatie te verstrekken. Heb je je nog niet aangemeld en
wil je ook opgenomen worden in de mailingslijst, meldt je dan aan via info@vwvermelo.nl .
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Van de voorzitter
Op het moment dat ik dit schrijf is het nieuwe jaar
al bijna een maand oud, maar ik wil toch beginnen
met U en uw naasten een voorspoedig en gezond
2010 toe te wensen.
Ik schrijf dit stukje, terwijl ik probeer de gevolgen van een jetlag te boven te
komen: mijn vrouw en ik hebben de maand januari in Nieuw-Zeeland
doorgebracht voor familiebezoek en vakantie. Een fantastische ervaring,
waarbij je de jetlag graag voor lief neemt. Fietsen zou ik er niemand
aanraden, maar er blijven genoeg andere dingen over om te doen.
We hebben dus van afstand de barre weersomstandigheden in WestEuropa gevolgd: Nederland bevond zich blijkbaar in een soort
diepvriessituatie en dat had ook gevolgen voor onze derde ATB tocht van
het seizoen die helaas niet doorging.
De overige twee tochten waren gelukkig een groot succes. Ik wil dan ook
langs deze weg iedereen bedanken die aan dit succes heeft bijgedragen.
Zaterdagmiddagtochten zullen er in januari nauwelijks geweest zijn en ik
denk dan ook dat velen uitkijken naar de start van het wegseizoen op 6
maart. Laten we hopen dat de sneeuw dan gesmolten is en de
Elfstedentocht verreden is. We starten weer bij de Muzenhof met een
bescheiden rondje en sluiten daar ook weer af.
Vanuit het bestuur is de oproep om veilig te fietsen en rekening te houden
met andere weggebruikers: dat betekent met name ook rekening houden
met het feit dat we als toerfietsers door sommige andere weggebruikers
beschouwd worden als een stel vrijgevochten wildemannen cq -vrouwen.
De ervaring leert dat als je je aan de verkeersregels houdt en elkaar de
ruimte geeft, je zonder agressie op te wekken lekker kunt fietsen.
Net als vorig jaar organiseren we dit jaar 4 toertochten. De
toertochtorganisatoren gaan ondersteund worden door een
toertochtcommissie. Het bestuur hoopt hiermee de taak van de
toertochtorganisatoren te verlichten.
Het belooft verder een mooi wielerjaar te worden, met de start van maar
liefst twee grote rondes in Nederland. Een betere reclame voor het
toerfietsen kan ik me niet voorstellen en ik wens iedereen dan ook een
mooi seizoen toe.
Frans Lindelauf
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Van de secretaris
Het nieuwe jaar is al weer een maand oud. Iedereen is weer overgegaan tot de
orde van de dag. Het normale leven heeft zijn loop weer genomen. En dat is
maar goed ook.
Veel goede voornemens werden uitgesproken, maar of ze altijd worden
gerealiseerd is maar de vraag. Velen vragen zich af wat het nieuwe jaar hen zal
brengen en of alles wel voorspoedig zal verlopen, zowel privé, financieel,
economisch en maatschappelijk, maar ook m.b.t. de verwachtingen op sportief
gebied.
Gelukkig zijn wij een vereniging waarin voldoende uitdagingen worden geboden
om er een mooi en sportief jaar van te maken. Denk hierbij aan de vele
zaterdagtochten, donderdagavonden, seniorentochten, zondagtochten, landelijke
toertochten, ATB-tochten en wellicht een buitenlands avontuur .
Aangezien er in deze editie altijd veel secretariële informatie staat, wil ik mijn
vaste rubriek ‘van de secretaris’ dit keer wat beperken. U kunt kennis nemen van
de Notulen van de ALV 2009; het jaarverslag 2009, de uitnodiging voor de ALV
2010. Omdat 17 maart nog even duurt, toch vast een advies om deze editie goed
te bewaren.

Van de bestuurstafel
Op 20 januari 2010 jl. hebben wij de eerste bijeenkomst gehad in het nieuwe
jaar. Een paar belangrijke punten hieruit:
Toercommissie:
 In de vergadering van 7 oktober jl. heeft het bestuur gesproken over de
wenselijkheid om te komen tot een toercommissie, waarin de diverse
toergroepen worden vertegenwoordigd. De toercommissie zal er op
toezien dat de toertochtorganisatoren op tijd de tocht op papier hebben
en dat de voorbereidingen tijdig en vlot zullen verlopen. Zij zal ook
ondersteunend werken, zoals o.a. bij logistiek en het vragen van de
helpers. Het bestuur is verheugd te kunnen melden dat inmiddels vier
leden spontaan hebben aangeboden om een toercommissie ‘op poten’
te zetten. Een eerste gesprek hierover van het DB met Theo Gaertner,
Elton Wajer, Gerrit Doppenberg en Harrie van Ooijen, op 13 januari jl.,
is voorspoedig verlopen. Belangrijk is te weten dat de cie. zich kan
vinden in de plannen van het bestuur. Voorlopig zal de 1e secretaris
(ondergetekende) namens het bestuur het contact onderhouden met
de commissie via Harrie van Ooijen, totdat er een vaste functionaris
gevonden is. Wordt vervolgd!

 Kledingfront: Uit een aantal reacties van leden is gebleken dat er
nogal wat misverstanden of onduidelijkheden zouden bestaan omtrent
de gang van zaken betreffende de aanschaf van verschillende
kledinglijnen binnen onze vereniging. Vandaar namens het bestuur
nog even de feiten kort op een rijtje:
1. op de ALV 2009 is door de ledenvergadering ingestemd met het
voorstel van het bestuur om over te gaan tot een tweesporenbeleid:
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t.w. de goedkopere Huisjeslijn en de duurdere en kwalitatief beter
AGU-lijn via Schraverus. Dit alles omdat de poging te komen tot
gesponsorde kleding was mislukt en niet iedereen geïnteresseerd
bleek te zijn in duurdere kleding. Dus vrije keuze.
2. in juni 2009 is er op voorstel van het bestuur middels een groep van
vier personen contact geweest met fa.Huisjes, bedoeld om te
informeren naar verbetermogelijk-heden van de huidige kleding. En
met succes. Nieuwe en verbeterde materialen bij fa. Huisjes waren
inmiddels door verschillende mensen uitgetest en de resultaten
waren zeer positief. Bovendien bleken de prijzen weinig te
verschillen t.o.v. het vorige kledingaanbod. Dat was goed nieuws
voor bestuur en vereniging. In het Kettingblad 7 kunt u lezen dat het
bestuur heeft ingestemd met de verbetervoorstellen en bovendien
het kledingpakket heeft uitgebreid.
3. Eind december ontving u per mail informatie hoe het bestuur met fa.
AGU overeenstemming heeft bereikt m.b.t. uniformering/aanpassing
van de kleding, d.w.z. meer in overeenstemming met de Huisjes-lijn.
Er waren een aantal afwijkingen t.o.v. onze huidige kleding (o.a.
kleur en design).
4. Leden die de nieuwe AGU kleding willen bestellen kunnen dat doen
bij fa. Schraverus te Harderwijk. Hij zal u verder informeren over
prijzen en mogelijkheden. Dit blijft dus een persoonlijke
keuze/afweging.
5. De (nieuwe) Huisjeskleding wordt via Peter van de Mheen geregeld.
Oude shirts met lange en korte mouwen kunnen voor de halve prijs
worden aangeschaft, zolang de voorraad strekt.
6. Tenslotte: misschien waren de ontwikkelingen niet altijd even
transparant, excuus daarvoor. Evenwel is het bestuur van mening
dat zij er alles aan gedaan heeft en doet om voor beide partijen de
gewenste kledinglijnen zo perfect mogelijk uit te voeren (lettend op
prijs en kwaliteit).

 ALV: Als bestuur hebben wij de agenda vastgesteld voor de Algemene
Ledenvergadering voor 17 maart 2010. Zie elders in het Kettingblad.
 Bestuursverkiezing: Twee vacatures dienen nog ingevuld te worden,
t.w. een opvolger voor Nico Wareman (Didatochten) en Cock
SteenRedeker (toertochtcoördinator). Helpt u meedenken en
eventueel namen in dienen? Van harte welkom!
 Algemeen: Verder zijn er de bekende onderdelen uitvoerig aan de
orde geweest, t.w. ATB-activiteiten, Rabo-Didatochten, Pr-werk,
toertochten, penningmeester, web/red. Alle bestuursleden gaven
toelichting bij hun onderdeel en uitleg bij eventuele plannen voor 2010.
Hierbij zijn geen bijzondere dingen naar voren gekomen.
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Toerleidersbijeenkomst:
Op 3 februari 2010 jl. is er een toerleidersbijeenkomst geweest waarbij ‘onze
toerkalender’ voor de zaterdagen vastgesteld, zowel voor groep 1 als voor groep
2.
Jaarverslag en Notulen ALV 2009
Elders in het Kettingblad vindt u het jaaroverzicht van 2009. Toch altijd weer een
hele klus om de feiten en gebeurtenissen van het afgelopen jaar netjes op een
rijtje te zetten. Daarom zou ik het wel prettig vinden als u dit eens op u gemak
wilt doorlezen. Het werkt n.l. bemoedigend voor een secretaris. Tevens kunt ook
alvast de notulen lezen van de ALV 2009.Dus heel wat leeswerk, altijd
gemakkelijker dan schrijfwerk!
Agenda ALV en uitnodiging
Omdat het volgende Kettingblad pas 26 maart verschijnt, kunt u nu ook alvast de
uitnodiging en agenda lezen voor de Algemene Ledenvergadering 2010. Er zal
weer gebruik worden gemaakt van de beamer, dus alle agendaonderdelen
worden op het scherm zichtbaar gemaakt.
Tenslotte.
Op zaterdag 6 maart starten we weer met onze wekelijkse clubritten op de weg.
Dit jaar ook weer vanuit De Muzenhof. Om 9.00 uur wordt iedereen weer
verwelkomt met een kopje koffie en om 9.30 uur vertrekken wij. Na afloop keren
wij terug in de Muzenhof voor een heerlijke kop soep en even na kletsen.
De openingsrit is meer een ceremoniële tocht dan een echte uitgebreide
toertocht. Groep 1 en 2 zullen dan gezamenlijk fietsen, net als bij de sluitingsrit.
De afstand bedraagt dan zo’n 60 km. Wie de toerleider is blijft nog even een
verrassing.
Nogmaals: onze ALV zal plaatsvinden op woensdag 17 maart 2010. Daarom wil
ik u verzoeken om
woensdag 17 maart 2010
vrij te houden voor de belangrijkste vergadering van onze vereniging. Gelukkig
hebben we over de opkomst de laatste jaren niet te klagen, want die is
buitengewoon hoog!. En zo hoort het ook bij een vereniging als de onze!
Veel plezier in de sportschool, in het bos en – als het weer het toelaat- ook op de
weg.

Albert van Maanen. (sec.)
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Van de Ledenadministratie
Jarige leden
(Periode 15 februari t/m 31 maart)

Februari

Maart

15
19
22
23
25

Jaap van de Mheen
Harry Wedekind
Arie Kortenhoeven
Jan Willem Lagerweij
Wilco Kaper
Dick Mulder
Ab van de Pol
28 Arjan van Dalen

Nieuwe leden
Erik van Leuven
van Meerstraat 1
3863 AE Nijkerk
10 december 1981
Tel: 06-16132272

1
3
5
9
10
11
16
17
18
27
31

Bert Cameron
Marco Koenders
Gangel Elbertsen
Sietse Karssen
Frans Waalders
Hannie van Ooijen
Ferdi Ankersmit
Heidi Rozemaer
Dirk Jan de Wolde
Tim Godwin
Bertus van den Berg
Elton Wajer
Toos Aartsen
Adriaan Korteweg

Bart Hamstra
Oude Nijkerkerweg 109
3853 JN Nijkerk
13 augustus 1944
Tel: 556665

Manon van Ooijen
Rodeschuurderwegje 9 – 35
3853 LR Ermelo
1 juni 1976
Tel: 06-20496556

Simone Prins
Dorpsweg 62
8271 BN IJsselmuiden
14 april 1972

Cor van Leeuwen
Wielewaal 124
3853 DJ Ermelo
3 mei 1964
Tel: 551801
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UITNODIGING AAN LEDEN EN DONATEURS
VAN DE
VELUWSE WIELER VERENIGING
VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING OP:
WOENSDAG 17 maart 2010
LOCATIE: clubgebouw De Muzenhof
AANVANG: 19.45 UUR

AGENDA
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Opening en mededelingen (o.a. jubileumactiviteiten eind augustus
2010)
Inventarisatie rondvraag.
Notulen ledenvergadering 2009
Jaarverslag secretaris 2009
Verslag kascommissie
Vaststellen jaarrekening 2009
Vaststellen begroting 2010
Vaststellen contributie 2011
Benoeming kascommissie
Uitreiking zilveren jubileumspeld.
Verkiezing bestuursleden
Verantwoording en plannen m.b.t.
 Winteractiviteiten
 PR
 Dinsdagavondteam
 Redactie - Website
 Seizoen 2009
(toertochten – clubritten)
Rondvraag
Sluiting
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Toelichting op de agenda:
Agendapunt 3:
De notulen van de ALV van 4 maart 2009 zijn opgenomen in Kettingblad
nr. 1 2010
Agendapunt 4:
Het jaarverslag 2009 van de secretaris werd gepubliceerd in Kettingblad nr.
1 2010. Eventuele vragen over genoemd jaarverslag zullen door de
secretaris beantwoord worden.
Agendapunt 5:
De kascommissie zal verslag uitbrengen van haar bevindingen over het
kasbeheer van de penningmeester.
Agendapunt 6 en 7:
De financiële stukken zullen op de vergadering worden uitgereikt. Leden
die eerder kennis willen nemen van de financiële stukken,kunnen een half
uur vòòr de aanvang van de ALV deze stukken inzien. De penningmeester
zal op de stukken toelichting geven en eventuele vragen beantwoorden.
Agendapunt 8:
Involgen het besluit van de ALV 2009 zal het bestuur de contributie voor het jaar
2011 verhogen tot € 75,- per hoofdlid.
2010
€ 65,00
€ 31,00
€ 39,50
€ 24,50
€ 28,50
€ 18,50
€ 8,00

Hoofdlid
Jeugdleden
Gezinsleden
M-leden (hoofdlid bij andere ver.)
Donateurs met clubblad
Donateurs zonder clubblad
Eenmalige adm.kosten.

2011
€ 75,00
€ 35,75
€ 45,50
€ 28,25
€ 33,00
€ 21,25
€ 8,00

Agendapunt 9:
Jaap Mol zal als lid van de kascommissie aftreden. De ledenvergadering
zal een nieuw lid benoemen. Henk Kosters zal nog één jaar aanblijven.
Agendapunt 10:
Dini Kuijer is dit jaar 25 jaar lid van onze vereniging. Genoemde jubilaris zal
onderscheiden worden met de zilveren jubileumspeld
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Agendapunt 11:
Gelet op artikel 9 van de statuten heeft de vereniging een rooster van
aftredende bestuursleden.
Volgens dit rooster zijn in 2010 aftredend:
Jos Odijk
Erik Kleinrensink.
Marco Goossensen
tussentijds aftredend:
Nico Wareman
Cock Steen Redeker

(niet herkiesbaar),
(herkiesbaar)
(herkiesbaar )
(niet herkiesbaar)
(niet herkiesbaar)

Het bestuur is er in geslaagd voorlopig één kandidaat te vinden voor de
vacante plaats van Jos Odijk in de persoon van Walter Dunsbergen. Hij
heeft zich beschikbaar gesteld als lid van het bestuur. Op de
Ledenvergadering van woensdag 17 maart a.s. hoopt het bestuur deze
kandidaat voor te stellen. Andere kandidaten zijn op dit moment nog niet
bekend
*De procedure m.b.t. nevenkandidaten dient te worden aangepast aan de
actualiteit van het moment
Mededelingen van huishoudelijke aard:
 Bij verhindering kunt u de secretaris hiervan in kennis stellen. U wordt
verzocht om tijdig aanwezig te zijn.
 Leden en donateurs worden verzocht de presentielijst bij binnenkomst
onmiddellijk te tekenen.
 De voorzitter zal de vergadering - op een door hem gekozen tijdstip voor een korte pauze schorsen.
 Vóór (van 19.00 tot 19.40 uur) en ná afloop van de vergadering is er
gelegenheid om de toerbescheiden voor het nieuwe seizoen in
ontvangst te nemen .(mits contributie betaald is!)
(Omdat het overgrote deel van de toerfietsers tegenwoordig hun
kilometerstanden per computer registreert, zijn van de NTFU geen
toerboekjes afgenomen. )
Let op het aanvangstijdstip van de vergadering!

Albert van Maanen.
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Jaarverslag 2009
Secretariaat van 1 januari t/m 31 december 2009
Ledenbestand.
Aantal leden op 31 december 2008
Aantal leden op 31 december 2009

:
:

211
212

Aantal donateurs

:

1

Verantwoording.
Weer ligt er een jaar achter ons. Volgens een oud en nuttig gebruik volgt er dan
door de secretaris een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen van het
afgelopen jaar. In de hoop dat de leden de moeite zullen nemen om het verslag
door te lezen, probeer ik voor u het wel en wee van de vereniging weer in
herinnering te roepen.
Als u nog beschikt over de clubbladen van het afgelopen jaar kunt u e.a. zelf ook
nog eens nalezen.
In memoriam.
Graag wil ik aan het begin even stilstaan bij drie families die in het afgelopen jaar
een dierbaar familielid hebben verloren.
Ons lid Ina Kleinrensink-Hol overleed op 5 augustus jl. na een periode van
langzaam afnemende gezondheid. Ina was voor velen binnen de vereniging een
bekend persoon en was een actief fietser in binnen- en buitenland en jarenlang
actief in onze vereniging. Onder grote belangstelling hebben wij afscheid van
haar mogen nemen. Vele VWV ’ers waren daar getuigen van. Wij wensen Dick
en de verdere familie veel sterkte en kracht toe.
Op 4 september 2009 overleed Jannie Foppen, de echtgenote van ons lid Koos
Foppen. De longtransplantatie waar Jannie zo lang op wachtte en die uiteindelijk
plaatsvond, heeft helaas toch niet het gewenste resultaat gebracht. Velen binnen
de vereniging hebben in die moeilijke periode met hen meegeleefd. We wensen
Koos en zijn gezin ook heel veel sterkte toe bij het vinden van nieuwe wegen
voor de toekomst.
Tenslotte mogen wij niet voorbijgaan aan het grote verdriet bij onze
penningmeester. Wat een grote teleurstelling voor Martine en Marco dat hun
eerste kindje (Fabian) bij de geboorte in oktober is overleden. En dan te
bedenken dat enkele dagen voor de geplande bevalling alles er nog goed uitzag.
Wij wensen hen ook heel veel kracht en sterkte toe om dit verlies te dragen. Als
vereniging leven wij met alle families mee.
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Algemeen gedeelte
Bestuurlijk.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 4 maart 2009 jl. werden drie
bestuursleden herkozen, t.w. Nico Wareman (Rabo-Dida) en Piet Heij
(winteractiviteiten) en Cock SteenRedeker (toertochtencoördinatie). De voorzitter
Mattheu Brinke was aftredend en niet herkiesbaar. Mattheu Brinke werd door de
secretaris toegesproken.
De voorzitter deelde mede dat voor de vacante plaats een kandidaat is gevonden
en die zich ook beschikbaar heeft gesteld voor het bestuur, n.l. Wim van
Garderen. Hij werd met instemmend applaus ‘gekozen’.
Tevens is er gezocht naar uitbreiding van het bestuur en ook daar is in voorzien.
Frans Lindelauf heeft zich eveneens beschikbaar gesteld voor het bestuur. Frans
werd eveneens met instemmend applaus toegevoegd aan het inmiddels
negenman tellende bestuur. Bij bestuursbesluit is Frans Lindelauf tot nieuwe
voorzitter gekozen en Wim van Garderen is 2e secretaris geworden met wat
aanvullende taken.
Huldigingen.
Ter gelegenheid van het 25 jarig lidmaatschap werden de volgende leden
onderscheiden met de zilveren jubileumspeld:
 Adriaan Korteweg
 Krik de Waart
 Ad Hordijk
Na een kort persoonlijk woordje voor elke jubilaris sprak de voorzitter nog enkele
waarderende woorden.
Vergezeld van een envelop met inhoud en zilveren speld namen de jubilarissen
de waarderingen met blijdschap in ontvangst.
Beleidspunten van 2009
Kleding
Op de ALV van 4 maart jl is er besloten om over te gaan op een
tweesporenbeleid: de Huisjesvariant en de Agu-lijn via Schaverus te Harderwijk.
Waarom? Enerzijds om tegemoet te komen aan de wensen van de leden om te
opteren voor een betere/c.q. duurdere kwaliteit, anderzijds om de mogelijkheid te
bieden voordelige clubkleding te kunnen blijven aanschaffen via de Huisjeslijn.
In het Kettingblad nummer 10 van 2008 kunt u lezen dat er via fa. Schraverus
Harderwijk voor de duurdere AGU-kleding is gekozen. Helaas waren er maar
weinig leden die van de dure lijn gebruik wilden maken, waardoor de prijzen
omhooggingen.(geen kwantumkortingen). Het kiezen van de AGU-kleding werd
dus een bewuste individuele keuze.
In Kettingblad nr. 1 2009 is deze materie uitgebreid aan de orde geweest.
Tevens bestond de mogelijkheid om de bestelling ongedaan te maken.
Vervolgens werd er in 2009 na de ALV door het bestuur het plan geopperd om
nog eens met fa. Huisjes te gaan praten over verbetering van de kleding. (merk
Lorini)
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Ook bij fa. Huisjes gaan de nieuwe ontwikkelingen op kledinggebied door,
getuige de nieuwe materialen waarmee fa. Huisjes inmiddels is verschenen en
daar kunnen wij als klant van Huisjes alleen maar blij om zijn.
In Kettingblad nr. 4 van 2009 worden de eerste verbetervoorstellen gemeld.
In het Kettingblad nr. 7 van 2009 kunt u lezen dat het bestuur heeft ingestemd
met de verbetervoorstellen en bovendien het basispakket uitgebreid met een
‘Gamex’ windjack en een broek met lange pijpen.(collant). De shirts uit de oude
collectie zijn voor de helft van de prijs beschikbaar.
De Huisjeslijn loopt nog gewoon via Peter van de Mheen aan de Dwarsweg.
Zoals wellicht bekend, week de AGU lijn dermate veel af van onze bekende
kleding, dat een heroverweging plaats heeft moeten vinden.
Naar aanleiding van een gesprek, diverse mails en telefonische contacten met
AGU hebben we er vertrouwen in dat het nieuwe ontwerp, zoals AGU dat heeft
aangeleverd, meer in overeenstemming is met de Huisjeslijn. In overleg met
Schraverus is dan ook afgesproken, dat er weer besteld kan worden. Via een
extra info mail hebt u kunnen lezen dat Schraverus onze bestellingen kon
opnemen tot en met 30 Januari 2010; daarna zal AGU overgaan tot productie.
Contributie
Tijdens de ALV van 4 maart 2009 is er een voorstel aangenomen, om te komen
tot een structurele contributieverhoging. De bedoeling van het voorstel is om de
contributie in 2 jaar tijd te verhogen van € 54,50 naar € 75,-- om zodoende het
bestuur meer armslag te geven om zaken te bekostigen die met de vereniging te
maken hebben. Tijdens deze vergadering is dit in stemming gebracht en van de
66 aanwezige leden (buiten het bestuur om) hebben hierbij 14 leden
tegengestemd. Een percentage van 78,8% van de toen aanwezige leden. De
statuten schrijven voor dat een voorstel dat tijdens een ledenvergadering in
stemming wordt gebracht door leden van de VWV minstens 75% van de
aanwezige stemmen op dit voorstel positief moeten worden uitgebracht, om een
voorstel aan te nemen. Dit voorstel voldoet dus aan de gestelde criteria zoals
deze beschreven staan in de statuten.
Het bestuur neemt dit voorstel over en heeft tijdens een bestuursvergadering de
nieuwe contributietarieven vastgesteld (zie Kettingblad nr.7 van 2009)
Ook is er tijdens ALV van 4 maart 2009 door een lid het idee geopperd om een
soort maximumplafond in te bouwen, waarbij de saldi van de banken op een
bepaald moment dermate groot zijn, dat het verhogen van de contributie opnieuw
beraadt zou moeten worden. Het bestuur heeft dit bekeken en ook tijdens een
bestuursvergadering vastgesteld dat dit plafond € 20.000,= gaat bedragen (ook
gangbaar bij andere verenigingen die bij de NTFU zijn aangesloten) met als
peildatum 1 januari van het jaar.
Commissiewerk
Het bestuur heeft in 2009 ook gewerkt aan meer transparantie en efficiency van
de vereniging, door verschillende werkzaamheden via commissies te laten
verlopen. We kennen reeds de ATB-commissie, het RABO-DIDAteam. Een
nieuwkomer is de feestcommissie en verder is er een start gemaakt met een
‘toercommissie’.
In de bestuursvergadering van 7 oktober 2009 heeft het bestuur besloten dat er
een toercommissie zal komen met één vertegenwoordiger uit de senioren, één
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uit zaterdaggroep 1 en één uit groep 2 en(eventueel) één uit de zondaggroep,
waarbij één van de commissieleden de rol van coördinator vervult. Deze
coördinator zal dan ook in het bestuur zitting moeten nemen en communiceert
namens de commissie met het bestuur. Op 13 januari 2010 heeft de eerste
oriënterende bespreking met vier clubleden plaatsgevonden.
Begrip toercommissie: een werkgroep die verantwoordelijk is voor organisatie
rondom de totstandkoming van een bij de NTFU aangemelde (zomer)toertochten, alsmede welke toezicht houdt over de uitvoering en invulling van de
wekelijkse clubritten, m.n. op de zaterdag, donderdag en zondag.
Redactie en website.
De grootste verandering in 2009 is het feit dat het Kettingblad 8 keer is
verschenen i.p.v. 10 keer. Hiermee hoopt het bestuur de kosten van het
Kettingblad binnen het budget te houden. Omdat het Kettingblad minder frequent
verschijnt, kan het zijn dat het actuele nieuws, veranderingen niet (op tijd) door
komen. Geadviseerd wordt om regelmatig de website te raadplegen. Ook is het
mogelijk een email achter te laten op info@vwv-ermelo.nl . Indien er
nieuws/veranderingen/berichten zijn die niet kunnen wachten tot het volgende
Kettingblad, wordt het bericht via de e-mail verstuurd.
De verschijningsdata staan voor in het blad en op de website. Een verzoek is om
deze sluitingsdata aan te houden.
Wat betreft de website: In het jaar 2009 jaar is er niet zoveel gewijzigd. Wel zijn
er een aantal structurele verbeteringen aangebracht.( betere lay-out en inhoud)
Ook zal de website wat meer opgeschoond worden: oudere foto’s verwijderen,
teksten actualiseren. De laatste jaren is er al veel verbeterd.
Feestavond nieuwe formule.
De feestavond 2009 is prima verlopen. Van de leden zijn positieve reacties
ontvangen. M.n. de presentatie van de dia’s van de fietsreizen naar Tibet en
Marokko werd gewaardeerd. Voor de volgende jaren zal het dessertbuffet en de
bingo er in blijven. Het prijzenfestival zal onverminderd van kracht blijven.
Het bestuur hoopt ook in 2010 haar beleid gestand te doen.
Activiteiten
We mogen rustig stellen dat wij ook het afgelopen jaar als vereniging weer
behoorlijk actief zijn geweest met het fietsen in groepsverband, hetzij via onze
reguliere clubritten of d.m.v. onze landelijke toertochten en ATB-tochten.
In totaal hebben aan de 4 zomertochten in 2009 zo’n 1340 fietsers deelgenomen:
E.K.T 471 deelnemers; V.V.T 430 deelnemers; E.H.H H-.tocht 125 deelnemers
en aan onze jongste telg de St.Jansdaltocht, 320 deelnemers
Dit betekent een stijging van 506 deelnemers t.o.v. vorig jaar.
Het bestuur zal er alles aan doen om de kwaliteit van de tochten te waarborgen
of zelfs op punten te verbeteren.
Daarentegen daalde het aantal deelnemers aan de ATB-tochten in 2009 als
gevolg van de afgelasting van de januaritocht i.v.m. de weersomstandigheden. In
totaal deden aan de twee tochten 1756 ATB’ ers mee. 681 minder deelnemers
t.o.v. van 2008, maar voor twee tochten toch heel goed gedaan. Al met al
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hebben er dus zo’n 3096 fietsers aan onze winter-en zomertochten
deelgenomen.(een terugloop van 175 deelnemers, let wel: met één tocht minder)
De RABO-DIDAtochten waren goed voor zo’n 2032 deelnemers. Een lichte
daling van 168 deelnemers. Een groot compliment aan de Nico Wareman en zijn
secondanten voor de fantastische organisatie.
Zo voorziet onze vereniging in een grote behoefte. Als je als fietsvereniging zo’n
5128 fietsers per jaar op de been kunt krijgen voor de verschillende
fietsevenementen dan doe je het echt niet slecht. Laten wij op deze weg
voortgaan. De weergoden spelen daarbij uiteraard een grote rol.
De senioren hebben het afgelopen jaar ook weer veel gereden: 47 seniorenritten,
waarbij Henk Kosters maar liefst 42 keer aan de start verschenen is en Harrie
van Ooijen nog steeds de regie strak in handen heeft, samen met routeboy Gerrit
Doppenberg.
Dit jaar hebben wij sinds 1 juni voor het eerst ook een veteranengroep
gecreëerd. Speciaal voor die senioren die de reguliere seniorengroep iets te snel
vinden en die liever ook wat minder kilometertjes willen maken: ‘de zwerfstenen
in de opgedroogde bedding van de geschiedenis (citaat uit dagblad Trouw)
De donderdagavondtraining is ook goed bezet geweest. Totaal 387 deelnemers
verdeeld over 22 trainingsritten (gem. 17 deelnemers per rit).Verdere gegevens
en onderscheidingen kunt u allemaal nalezen in nr. 7 van het Kettingblad 2009
Verder vermeld ik nog de zondagmorgentochten en de zaterdagtochten. We
kunnen ons verheugen in een constant of zelfs een stijgend aantal deelnemers.
U kunt alle details nalezen in de overzichten van de clubbladen 7 en 8 van het
afgelopen jaar..
Dit jaar hebben er 16 clubleden een fietstocht naar Avignon gemaakt. Een
fantastische tocht met prachtige routes en pittige uitdagingen. Zo gaan wij als
club ook Europa in. We zijn dus grens-verleggend bezig.
Ook het ‘spinnen’ in de sportschool B & S werd andermaal goed bezocht. De
‘exercities’ waren van dezelfde kwaliteit als vorig jaar, met vooraf gelegenheid
om een krachttraining te doen, onder begeleiding van de instructeurs.
Als vereniging zullen we met z’n allen er voor moeten zorgen dat de ‘motor’ van
de Veluwse Wieler Vereniging ook in 2010 blijft draaien. Heel veel vrijwilligers
zijn gelukkig telkens bereid om zich in te zetten voor de club en dat maakt het
draagvlak breed. De steun van onze sponsoren en adverteerders is hierbij
onmisbaar.
Daarom:
Een woord van dank aan al onze sponsoren,adverteerders en lokale kranten die
ook weer in het afgelopen jaar onze vereniging hebben gesteund in geld of
natura of anderszins. Zonder hun steun zou de club aanzienlijk minder soepel
‘draaien’.
3.Attractief en aandacht
Het is het bestuur een grote vreugde dat velen zich elk jaar weer al of niet
spontaan inzetten voor onze vereniging. Als je attractief wilt blijven als vereniging
zul je veel moeten organiseren en zul je elkaar nodig hebben. Zonder uw steun
zal elk initiatief gedoemd zijn te mislukken. Het bestuur streeft er dan ook naar
om de betrokkenheid van de leden op het beleid en de activiteiten te vergroten.
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Dat vraagt om flexibiliteit en aandacht voor elkaar. Vanuit het perspectief van
begrip en respect voor elkaar zal de onderlinge betrokkenheid op de vereniging
alleen maar verder kunnen groeien. Ook dat blijft voor 2010 een belangrijk
aandachtspunt van het bestuur .
Tenslotte.
Helaas zijn er binnen onze vereniging het afgelopen jaar de nodige valpartijtjes
geweest, waarbij een aantal van onze leden op een onfortuinlijke wijze betrokken
zijn geweest. Gelukkig waren er geen ernstige ongevallen.
Daarnaast zijn er leden geweest die vanwege psychische of fysieke problemen
niet of onvoldoende aan hun fietshobby zijn toegekomen.
U weet dat wij een vereniging willen zijn, die oog blijft houden voor het wel en
wee van haar leden, ook in 2010.
Namens het bestuur van onze vereniging wens ik u heel veel geluk en
gezondheid in het komende fietsseizoen en laten we hopen dat we elkaar weer
veelvuldig mogen ontmoeten, hetzij op de fiets of elders.
Ermelo, januari 2010
Albert van Maanen
(secretaris)
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Notulen Algemene Ledenvergadering 4 maart 2009
Gehouden op: woensdag 4 maart 2009.
Locatie : Muzenhof
Aanwezig :
66 leden (incl. Bestuur)
Afw. met kennisgeving: 15 leden.
1.Opening en mededelingen.
Om 19.45 uur werd de vergadering officieel geopend en heette de voorzitter
iedereen van harte welkom. De agenda zal via een projectiescherm te volgen
zijn. Vervolgens gaf de voorzitter het woord aan de secretaris voor de
mededelingen.
De secretaris toonde de namen van degenen die zich hadden afgemeld (13
personen), vervolgens deed hij een oproep om de presentielijst nog te tekenen .
2. Inventarisatie van de rondvraag.
Jaap Mol wilde hier graag gebruik van maken.
3.Notulen Ledenvergadering 2008
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. De voorzitter bedankt de
secretaris voor zijn verslag en verwijst de leden naar het Kettingblad nr. 1 / 2009
4.Jaarverslag secretaris.
Dit verslag, dat evenals het bovenstaande uitgebreid in het Kettingblad nr. 1/
2009 staat vermeld, wordt eveneens zonder wijzigingen goedgekeurd. Met dank
aan de secretaris vervolgt de voorzitter de vergadering.
5.Verslag Kascommissie
De kascommissie, bestaande uit de heren Sander van der Does en Jaap Mol,
bracht bij monde van Jaap Mol verslag uit van de kascontrole, gehouden op 19
februari 2009. De commissie constateert dat er op de administratie niets valt aan
te merken en met de complimenten aan Marco, wordt wederom décharge
verleend aan de penningmeester.
6.Vaststellen Jaarrekening 7
Marco Goossensen doet verslag van de financiën over 2008 en constateert dat
onze vereniging over 2008 een positief resultaat van € 1500,- heeft behaald.
Verscheidene activiteiten liggen hieraan ten grondslag:
 De succesvolle dinsdagavondtochten ( ca.2000 deelnemers)
 De geslaagde ATB-tochten( positief resultaat van zo’n € 6.000,-)
 De redelijk succesvol verlopen zomertochten.
 Stabiliteit van het ledenaantal.
Geert Groen wil wat meer uitleg over de verhouding baten en lasten. Wim van
Garderen wil het verschil weten tussen kosten en lasten n.a.v. omschrijving
4740.
Marco geeft een passend antwoord en stelt de vraagstellers gerust.
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7.Vaststellen begroting 2009.
De begroting, zoals deze aan de leden op papier is voorgehouden, is zonder
verdere wijziging goedgekeurd en vastgesteld door de vergadering. Wel wil Henk
Kosters weten waarom er nog wel een vergoeding plaatsvindt voor de
spinners(wintertraining) en hij ziet dit bedrag boekhoudkundig graag anders
verwerkt. Mattheu legt uit dat het hier gaat om een collectieve kortingsregel die
wij als vereniging ten goede laten komen aan de deelnemers.
8.Vaststellen contributie 2010
De contributie, bestaande uit 3 delen t.w. een verzekeringsdeel, bijdrage N.T.F.U
en een verenigingsdeel, zal voor 2010 op het huidige prijspeil gehandhaafd
worden, exclusief jaarlijkse indexeringskosten van 3% i.v.m. de compensatie van
de inflatiekosten en de verhoging,welke het gevolg is van indexeringskosten die
de NTFU in rekening brengt.
Vervolgens wordt er een schriftelijk voorstel van vier leden aangenomen om te
komen tot een structurele contributieverhoging van € 54,50 naar € 75,- over twee
jaar uitgesmeerd (2010 en 2011). Van de 66 leden waren er 14 tegen. Bij een
voorstel uit de leden dient 75% van de aanwezige deelnemers voor te zijn, wil
het voorstel aangenomen worden. Het resultaat: 78% voor. Voorstel
aangenomen. Het bestuur zal het resultaat verder gaan uitwerken.
9.Benoeming kascommissie.
Sander van der Does treedt af als kascommissielid. De voorzitter dankt hem voor
zijn werk- en opmerkzaamheid. Henk Kosters stelt zich beschikbaar als nieuw
kascommissielid; samen met Jaap Mol vormen zij de kascommissie 2010.
10.Uitreiking zilveren jubileumspeld.
Ter gelegenheid van het 25 jarig lidmaatschap werden de volgende leden
onderscheiden met de zilveren jubileumspeld:
 Adriaan Korteweg
 Krik de Waart
 Ad Hordijk.
Na een kort persoonlijk woordje door de secretaris voor elke jubilaris reikte de
voorzitter de jubileumspeld uit, vergezeld van een cadeaubon.
11 Verkiezing bestuursleden.
Volgens het rooster van aftreden zijn vier bestuursleden aftredend:
1. Mattheu Brinke ( niet herkiesbaar)
2. Nico Wareman (herkiesbaar)
3. Cock SteenRedeker ( herkiesbaar)
4. Piet Heij (herkiesbaar)
Met een instemmend applaus van de vergadering werd de herverkiezing van de
drie leden bekrachtigd.
De voorzitter deelde mede dat voor de vacante plaats een kandidaat is gevonden
en die zich ook beschikbaar heeft gesteld voor het bestuur, n.l. Wim van
Garderen. Ook hij wordt met luid applaus ‘gekozen’.
Tevens is er gezocht naar uitbreiding van het bestuur en ook daar is in voorzien.
Frans Lindelauf heeft zich eveneens beschikbaar gesteld voor het bestuur. Frans
werd onder luid applaus toegevoegd aan het inmiddels negenman tellende
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bestuur. Op de eerstvolgende vergadering zullen de taken en functies opnieuw
worden vastgesteld.
12. Verantwoording en plannen m.b.t.
Winteractiviteiten
Piet Heij gaf een overzicht van de belangrijkste feiten m.b.t. winteractiviteiten. De
twee ATB-tochten van november en december waren nog goed voor 1748
deelnemers. De novembertocht werd door de N.T.F.U controleurs beoordeeld
met een puntentotaal van 127. Een prima resultaat. Toekomst luidt: doorgaan op
de ingeslagen weg en zorgen voor kwalitatief goede ATB-tochten.
Verder werd er de afgelopen winter door 18 VWV- ers ‘gespind’ bij B&S sport, dit
jaar met de mogelijkheid van een circuittraining.
Ook is er op 13 en 14 februari weer een tweedaagse ATB-tocht gehouden in
Duitsland (Teutoburgerwald), waaraan 21 mannen en één vrouw hebben
deelgenomen.
Op 27 december 2008 werd de snerttocht gehouden. Een mooie tocht met 22
deelnemers voerde door de omgeving van Garderen, Stroe en Kootwijk.
Op 2 januari werd de ATB/marathon ´Hoe taai ben ik?’gehouden. Jammer dat op
10 januari 2009 de ATB-tocht vanwege de slechte weersomstandigheden moest
worden afgelast.
Voor het komende winterseizoen zijn er geen nieuwe plannen. Wel wil de
commissie nog wat meer kijken naar de veiligheid van onze tochten. Uiteraard
om de kwaliteit op een nog hoger peil te brengen.
Ten slotte: de samenstelling van de commissie:
In willekeurige volgorde: Wilco Kaper, Jaap Mol, Jaap van de Pol, Evert Kok,
Meeuwis Schaftenaar, Sander van der Does en Piet Heij.

Pr- activiteiten.
Jos Odijk brengt verslag uit. Even in punten weergegeven:
2008
• Nieuwe drukker Rabo-didatochten
• Clubblad: van 10 naar 8.
• Adverteerders van 30 naar 32
• Advertentieopbrengst van € 1900,- naar € 2200,- (excl. omslag)
•
• Sponsoring
+ Polskamp (omslag)
+ Baxley Wonen
- Natudis
- V1 Communicatie
• Clubkleding: Mattheu licht de gang van zaken rondom het kledingverhaal
duidelijk toe en deelt de vergadering mede dat er twee kledinglijnen zullen
zijn: De Huisjeslijn en de Schaveruslijn ( topkwaliteit met verhoogde
prijzen). Jos zal de contacten met Schaverus hiertoe onderhouden. Sander
van der Does vond dat de prijzen nu wel erg hoog zijn uitgevallen en vindt
dat de verhouding t.o.v. de eerder genoemde versie wel enigszins is zoekt
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geraakt. Mattheu geeft aan dat er te weinig belangstelling bestaat en
daardoor de aantallen beperkt zijn. Dat werkt prijsverhogend.
•
•
•
•
•

2009
Drukwerk: Accent voor clubblad. ‘Drie Poorten’ voor overig
drukwerk.(Nijkerk)
Tijdige PR rondom zomertoertochten
Clubblad + 2 advertentiepagina’s
2010: Clubblad selfsupporting( einddoel)

Dinsdagavondteam.
Gerekend over negen avonden zijn er 292 boekjes verkocht (11% meer dan
vorig jaar)en werd 556 keer een avondkaart aangeschaft. Het resultaat is nog
steeds positief. In totaal hebben 2200 fietsers deelgenomen aan de Rabodidatochten en met veel genoegen, aldus Nico.
Voor 2009 is de organisatie alweer volop begonnen. Komend jaar staat in het
teken van het 30 jarig jubileum.
Op 30 juni 2009 zal er o.l.v. Wim van Garderen ook voor racefietsers een tocht
worden gehouden. Door meer publiciteit hoopt de commissie uiteindelijk weer op
een hoger aantal deelnemers uit te komen. De contacten met de sponsoren
verlopen naar wens.

Redactie- Website
Erik deelt het volgende mede:
Kettingblad 2008
‘Afgelopen jaar is het kettingblad 10X verschenen. We hebben vele verslagen
mogen ontvangen. Tevens zijn er ook veel foto’s aangeleverd om de verslagen
“op te leuken”. De redactie waardeert dit enorm. Het lezen van een verslag wordt
hierdoor aantrekkelijker. Hartelijk dank voor de aanleveringen’, aldus Erik.
2009.
De grootste verandering voor 2009 is het feit dat het Kettingblad 8 keer verschijnt
i.p.v. 10 keer. Hierdoor hopen zij de kosten van het Kettingblad binnen het
budget te houden. Omdat het Kettingblad minder frequent verschijnt, kan het zijn
dat het actuele nieuws, veranderingen niet (op tijd) door komen. Zij adviseren
dan ook regelmatig de website te raadplegen. Ook is het mogelijk je email achter
te laten op info@vwv-ermelo.nl . Indien er nieuws/veranderingen/berichten zijn
die niet kunnen wachten tot het volgende Kettingblad, wordt het bericht via de email verstuurd.
Verder deelt Erik mede dat ook handgeschreven verslagen welkom zijn. Deze
verslagen dan graag ruim voor de sluitingsdatum naar Erik verzenden. De
verschijningsdata staan voor in het blad en op de website. Een verzoek is om
zich aan de sluitingsdata te houden. Mocht het zo zijn dat het niet anders kan
omdat een activiteit juist in het aanleverweekend valt, dan graag even (op tijd)
een mailtje naar de redactie. Er kan dan ruimte voor worden gereserveerd. De
redactie verzoekt ook het e-mail adres kettingblad@vwv-ermelo.nl aan te
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houden. Dit adres is door beide redacteuren af te lezen. Zodra de aangeleverde
kopij is verwerkt, krijgt de aanleveraar een bevestigingsmail.
Website 2008
In 2008 is de website op de achtergrond wat meer gestructureerd. Voor de
bezoeker is dat bijna niet te merken, maar voor het webteam veel meer gemak.
De bezoekersaantallen zijn stabiel. Voor 2008 gemiddeld per dag 38 bezoekers
voor het hele jaar gemeten. De pieken uiteraard rondom onze georganiseerde
tochten.
De aanvoer van teksten en foto’s buiten het webteam om komt steeds beter van
de grond. Steeds meer leden dragen bij aan de vulling van de website. Dit wordt
als zeer prettig ervaren, daar het webteam niet overal bij kan zijn. Onze dank
daarvoor
2009.
Het komende jaar zal er niet zoveel gewijzigd worden. De laatste jaren is er al
veel verbeterd. Het webteam gaat uitsluitend de noodzakelijk zaken oppakken,
aldus Erik in een boeiend betoog.

Toertochten en clubritten seizoen 2008/2009
Cock geeft een terugblik en stelt vast dat er weer met veel inzet en gedrevenheid
is gefietst. Wel zijn er het afgelopen jaar veel tochten niet doorgegaan vanwege
het slechte weer.
Vuursche Valleitocht viel in het water en de EHHH-tocht en EKT werden redelijk
goed bezocht.
Cock geeft uitleg en toelichting bij het programma voor 2009. Er staan weer 3
zomertochten op het programma, t.w. op 22 mei E.K.T, 11juli de Vuursche
Valleitocht en op 29 augustus de Gelderse hoeven- heide- heuveltocht en als
nieuwe telg op 19 september de St. Jansdaltocht Harderwijk. De V.W.V regelt
de fietstechnische zaken van deze tocht.
De clubritten starten weer m.i.v. a.s. zaterdag 7 maart, de zondagtochten zijn op
1 maart gestart en de donderdagavondtrainingen weer op 2 april. De
seniorenritten gaan gewoon altijd door op maandagmorgen. Tenslotte deelt Cock
mee dat de zaterdagmiddagen goed bezocht zijn en deze gaan volgend
winterseizoen gewoon weer van start.
13. Rondvraag.
De vraag van Jaap Mol is grotendeels tijdens de vergadering reeds beantwoord.
Wel wil Jaap nog even weten hoe het is gesteld met de prijsafspraken met fa.
Huisjes bij een eventuele toename van de vraag. Mattheu: er zijn prijsafspraken
omtrent vaste aantallen van afname ( minimum van 25 stuks).
14. Sluiting
Aan het eind van de vergadering sprak de secretaris namens het bestuur
Mattheu toe en prees de voorzitter voor de wijze waarop hij de afgelopen drie
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jaar onze club heeft bestuurd. Slagvaardig, pragmatisch denken en handelen zijn
sleutelwoorden als het om de vergaderstijl van Mattheu gaat. Jammer was het
voor Mattheu dat hij zijn tweede doelstelling niet heeft gehaald n.l. de hele club in
gesponsorde topkleding te laten fietsen. De eerste doelstelling daarentegen heeft
hij ruimschoots volbracht, t.w. meer structuur en transparantie binnen de club
aanbrengen.
Namens het bestuur bedankte de secretaris hem voor alles wat hij voor de club
heeft gedaan en overhandigde hem een stoffelijke blijk van waardering, waarna
Mattheu voor de laatst keer de vergadering besloot en iedereen bedankte voor
de inzet en het vertrouwen in het bestuur.
Om 21.30 uur kon iedereen naar huis.
Albert van Maanen.(sec.)

.
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2e Ermelose ATB-Tocht seizoen 2009/2010
Nadat het de afgelopen week weer voldoende geregend had, was het deze
morgen zomaar droog. ’s Nachts heeft het nog wel een paar keer behoorlijk
geregend, maar dat waren dan ook wel de laatste spetters voor vandaag.
Het lijkt nog wel midden in de nacht, (zo donker is het,) als ik om half zeven
richting de Muzenhof fiets. De afspraak is nl. dat wij om 6.45 uur hier
verzamelen, met de genodigden, om de startlocatie op te bouwen. Dit
houdt in dat de dranghekken, die de Gemeente Ermelo kosteloos ter
beschikking stelt, op de parkeerplaats gezet moeten worden, om te dienen
als fietsenstalling. Ook worden de “verboden” gebieden afgezet met
Rood/Wit lint, de Start/Finish vlag wordt opgehangen en dit jaar hebben we
heuse banners (spreek uit benners, voor de “niet-engelanders” ) van 20
meter lang gekregen. Nog een paar van dit soort hebbedingetjes en men
kan de hele route fietsen door simpelweg deze vlaggen te volgen. De
spuitplaats wordt ingericht en natuurlijk de sponsorvlaggen en flyers
opgehangen.
Binnen in de Muzenhof is Sander druk in de weer met een beamer om
weer een presentatie te verzorgen met videobeelden en foto’s, afgewisseld
met teksten als slide-show .
Als rond half acht de routeboys binnenstromen is ook het inschrijfteam druk
bezig met de voorbereidingen om alles, zo soepel en snel mogelijk, te laten
verlopen. De deelnemers komen om een lekker stukje te fietsen en aan
lange wachtrijen aan de inschrijftafel hebben zij een grondige hekel.
Ondanks de drukte is alles goed gegaan en viel het wachten voor de
inschrijving reuze mee.
De parkeerders hebben het vandaag ook druk en zij beginnen al vroeg om
de auto’s op de goede plek te krijgen. Er werd weer een heel eind langs de
Leuvenumseweg geparkeerd en het is maar goed dat de deelnemers een
ATB bij zich hadden, want het is
een aardige tippel om bij de
Muzenhof te komen, als je een
beetje laat aankomt.
Nieuw voor de routeboys is, deze
keer voor het eerst, dat de
samenvoeging van de
verschillende afstanden ook
aangegeven wordt, zodat men
weet waar men heen moet als er
plotseling van alle kanten fietsers
op je af komen. Door ons
bordenteam, bestaande uit Piet
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en Fokje, worden de splitsingen altijd duidelijk aangegeven, maar waar de
routes weer bij elkaar komen wordt niets aangegeven. Hierdoor kan de
(niet) oplettende deelnemer behoorlijk van de leg raken en wij willen er toch
alles aan doen om de fietsers niet in verwarring te brengen en zij de tocht
in de goede richting kunnen vervolgen. Het is dan mooi om te zien dat
ploeg 1 dit niet als een last ervaart, maar het meer als een lust ziet en hier
heel creatief mee omgaat. Zij hadden namelijk een lint hoog in de bomen
gespannen en hier de routeaanduiding aan opgehangen.
De verzorging was ook weer perfect geregeld en bij de 1e rust was ook
weer een reparatiepost aanwezig. Door de grote opkomst van vandaag
was het voor de catering toch nog spannend of er wel genoeg
krentenbollen waren. Bij een dreigend tekort van bouillon kun je in elke
beker gewoon een drupje minder doen, zodat je wel genoeg hebt en
niemand die dit merkt. Maar om van elke krentenbol een hapje af te nemen
is toch een minder goed idee. Ik heb ze dit dan ook sterk afgeraden en zij
hebben toen besloten om het tekort met spijs gevulde “kerstbomen” aan te
vullen.
Het fietsen afspuiten is een hele dankbare taak. Mensen staan in een lange
rij op hun beurt te wachten om het karretje weer schoon mee naar huis te
nemen. In tegenstelling tot bij de inschrijving hebben ze hier wél alle tijd en
geduld om te wachten. Er wordt regelmatig een compliment uitgedeeld
voor de verleende service en velen zijn verbaasd dat wij dat als vrijwilligers
de hele dag staan te doen. Als je dan ook nog verteld dat wij een lange
wachtlijst hebben voor de leden die bij deze activiteit willen helpen,
snappen ze er helemaal niets meer van. Ik denk dat velen jaloers zijn op
een onze vereniging waar je als lid, gratis en voor niks, zomaar op een
Zaterdagje met water mag spelen.
Als alle deelnemers weer heelhuids terug zijn, beginnen we met het
opruimen van de spullen en kunnen we dit weer in de schuur opbergen
zodat het klaar staat voor de volgende en laatste tocht van dit seizoen.
Tussen de bedrijven door heeft Gerard weer de inschrijfkaarten geteld en
kwam tot onze verrassing tot ruim 1020 deelnemers. Zonder een enkel
ongeval deze dag, kunnen we weer terug kijken op een zeer geslaagde
dag met tevreden deelnemers en een meer dan tevreden organisatie.
Iedereen die geholpen heeft om van deze dag zo’n succes te maken,
hartelijk dank en graag tot de volgende keer.
Namens de ATB-commissie,
Jaap v.d.Pol
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Gespot: zeem-meermin!
Je vraagt het je toch sterk af. Je bent
vrijwilliger van het jaar geworden, je weet
al dat bepaalde leden een mountainbike
gaan aanschaffen speciaal voor de ATBtocht in Duitsland en dan zie je ook nog
zeem-meerminnen in het bos fietsen…
Heeft nu niemand – net als ik - het gevoel
dat hier iets niet klopt?!
Heel goed, we hebben het over ‘Jaap’,
Jaap Mol wel te verstaan. Tijdens de feestavond eind november kwamen
we met elkaar gezellig in gesprek over de ATB-tocht naar Lienen in
Duitsland, welke deze maand gaat plaatsvinden. Er werden nog
deelnemers gezocht. En de vraag aan mij was of ik ook zin had om mee te
gaan. Natuurlijk lijkt me dat super! Maar ik heb geen mountainbike èn geen
goede uitrusting, dus dit jaar zit het er niet in voor mij. Maar Jaap is
natuurlijk niet voor niets vrijwilliger van het jaar geworden… Tot mijn grote
verbazing lees ik namelijk in het clubblad dat ‘Elina Bos echt te ver gaat. Zij
heeft namelijk speciaal voor deze gelegenheid een ATB aangeschaft en wil
deze happening voor geen goud missen’.
Tjee zeg, heb ik dat echt gezegd? Had ik misschien een glaasje teveel op
tijdens de feestavond? Het was ook wel ‘errug’ gezellig. Mijn hersenen
draaiden overuren...
Tijdens onze succesvolle ATB-tocht van 12 december jl. kreeg ik bij de
cateringkar (waar ik met veel plezier heb geholpen) vele positieve reacties
over me heen ‘Wat hoor ik nou? Heb je nu ook een ATB?’, ‘Wat leuk! Ga je
ook mee naar Duitsland?’ en zelfs niet-leden spraken mij erop aan. Maar
toen Jaap op een bepaald moment op deze prachtige 12 december midden
in het bos een zeemeermin zag fietsen, begon ik een beetje wakker te
worden. Nu vond ik zijn benaming voor een vrouwelijk gedaante in
siliconepak op zich ook wel passend, maar het zegt toch wel wat over
Jaap, nietwaar? We hebben deze vrouw voor het gemak ‘de zeemmeermin’ genoemd en jullie begrijpen dat ze het gesprek van de dag was.
Dankzij deze futuristische maar toch sprookjesachtige dame werd ik
wakker, want ik twijfel niet aan mezelf (geloof ik). Ik heb nog eens in mijn
schuur gekeken en helaas, nog steeds geen ATB…
Hoewel ik weet dat je een vooruitziende blik hebt Jaap (je wist immers al
dat je vrijwilliger van het jaar werd voordat de benoeming had
plaatsgevonden ;-)), ben ik bang dat het deze keer niet gaat lukken. Er
moeten wonderen gaan gebeuren wil ik nog meegaan naar Duitsland. Hoe
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dan ook, langs deze weg wil ik iedereen graag veel plezier wensen in
Lienen en Jaap, geniet van je ‘rust’ want de kans is aanwezig dat ik er
volgend jaar wel bij ben!

Elina Bos

Snerttocht
Na veel wikken en wegen besloten om een keer de traditionele snerttocht
mee te rijden.
Een keer een clubactiviteit bijwonen, kijken wie er allemaal meerijden. Je
bent namelijk toch niet voor niets lid. Dus op naar de Suikerbakker. Jaap
heeft zijn garage keurig opgeruimd en een kachel er in gezet om ons allen
te verwelkomen met koffie en een plak kerststol.
Toch is er wel een manier om mensen te demotiveren, namelijk met de
vraag: “wie rijdt er voor het eerst mee?”. Steek je dus eerlijk je hand op, ...
blijkt dit de manier te zijn om te bepalen wie er een stukje schrijft voor het
clubblad! Willem dit is echt een minpuntje hoor,
Voor mij wel een reden om voortaan maar niet meer met nieuwe
activiteiten mee te doen
Na een toespraak van Willem werd er gemeld dat het glad in het bos is.
Goh dat was nog niet bekend! De boodschap was dat er alleen op
verharde paden gefietst zou worden. Shit, had ik me helemaal ingesteld op
een lekkere fietstocht in het bos.
Gelukkig is er wel een voordeel om alleen op verharde paden te fietsen: je
wordt niet moe en je kunt lekker bijkletsen. Bovendien de kleding kan zo
weer in de kast, je zweet niet eens, alle tijd, je hoeft niet op te letten waar je
fietst, geen kuilen, geen modder, geen ijs, geen takken, alleen maar
schone fietspaden.
Gelukkig was het de “snerttocht”, dus in Garderen konden we in een café
een kop snert eten en weer lekker op temperatuur komen. Na een
rustpauze van één uur konden we weer door om de laatste paar kilometers
terug te fietsen naar Ermelo.
Als ik terugblik: een gezellige, relaxte fietstocht, maar er mag voor mij wel
wat meer uitdaging in zitten!
Groet,
Bram Lanser
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Een bonte boel …….
We schrijven maandag 25 januari 2010 naar de geschiedenis weg, de dag
waarop bekend wordt dat Marianne Timmer definitief niet meegaat naar de
Olympische spelen…jammer, erg jammer. Marianne, iemand die een grote
passie heeft voor haar schaatssport…ook de dag waarop het doek
definitief valt voor HFC Haarlem…een voetbalclub die veel mensen plezier
geeft in haar tak van sport.
Ik zal mij beperken tot onze passie…. fietsen en het organiseren van
fietstochten.
Zelf was mij de eer toegekomen een verslag te schrijven over onze derde
Atb-tocht op 9 januari 2010 …….maar helaas kregen we als organisatie
deze dag vrij….teveel sneeuw op het parcours en de tocht afgelast, ik ben
dus errug rap met mijn verslag klaar.
Ik had mij er zo op verheugd een duizendtal deelnemers te mogen
begroeten en wie weet was er wel weer een zee(m)meermin voorbij komen
fietsen en had ik flauwe grappen kunnen maken en onzin kunnen
uitkramen……..wacht es zee(m)meermin……Elina….stukje in dit blad….
dit is iets dat zit mij nog wel dwars….je neemt die Elina Bos één keer mee
de bos in en een ieder weet dat ze enorm veel kwekt wat voor het
overgrote deel je ene oor ingaat en het andere er direct weer uit (dit is
maargoed ook anders zat je binnen 5 minuten verstopt) maar dat ze nu ook
nog flauwe dingen over Jaap gaat schrijven dat gaat écht te ver…….die
beste man is nota bene unaniem tot vrijwilliger van het jaar verkozen! Hoe
durft ze?
Eerst zegt ze…nee hoor ik ga mee…..ik kan dat best , leuk met al die
ruftende mannen…heerlijk hoor….nee maakt me niet uit bij wie ik op de
kamer moet…..schrijf ik haar in en vervolgens gaat ze de melk
optrekken……sjongejonge wat een doos, mevrouw heeft het nooit gezegd
en brabbelt iets over teveel drinken op de feestavond…..jaja.
Vervolgens ook nog zeggen dat ik het uit m’n duim zuig……nou Elina je
zou me dankbaar moeten zijn ……al die positieve aandacht midden in de
bos…….dat krijg je niet zomaar!!!
Ik wil het hier even bij laten……man oh man wat kan ik me hierover
opwinden. Nou Elina je hebt nog tot vrijdag a.s. om je aan te melden, ik
heb nog een reserveplaats. En je doet ons er allemaal een groot plezier
mee!!
Nee… neem dan Ria Kok…..die gaat gewoon mee….ik heb haar nog
gevraagd of het wel verstandig was en of ze het wel écht zeker
weet….maar krijg haar niet meer van de lijst…..ze gaat mee!
Weet je wat ze zegt? Als Greet het kan, kan ik het ook! Nou ja
zeg……Menno kan loeihard fietsen maar daarom kan Evert het nog
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niet……wat een vergelijk…bovendien heb ik Greet door de sneeuw zien
ploegen…..fenomenaal…wat een talent.
Maar ja nu een gevalletje nazorg… Evert, haar man, had gerekend op een
weekendje weg met échte mannen (jaja Elina échte mannen) maar hij
neemt nu zijn Ria mee……..kheb gehoord dat het beide feestbeesten zijn
dus dat komt goed en Ria kan geweldig dansen!!
Ik heb overigens enorm veel zin in de tweedaagse…..met maar liefst 30
mannen en vrouwen een geweldig weekend beleven in Lienen, ik ben er
trots op…..en zal er samen met Sander alles aan doen om het tot een
succes te maken maar wij twijfelen er niet aan gezien de lijst van
deelnemers.
Over successen gesproken……2 januari “Hoe taai ben ik?” afgelast teveel
sneeuw en ijs…….wat een klote smoes…we hebben hem gereden op 23
januari en wat denk je?? Nog steeds vrachten sneeuw en ijs…..maar toch
met 23 manen en 1 vrouw (Greet) van start….wat een tocht, wat een idioot
gedoe, wat een waanzin, stelletje volledig doorgedraaide malloten.
Maar goed even serieus, we hebben een geweldige dag gehad en gezien
de, alleen maar, positieve reacties zeker voor een derde editie vatbaar.
Tussen 8.00 en 8.30 was er inloop in de Mol(s)hoop met koffie, thee en
een verse krentenbol. Reken je erop dat de boys niet voor 8.15 zouden
komen en wat denk je?? VIJF voor acht staat de eerste op de stoep te
trappelen om weg te gaan!
Maar goed……ze druppelen allemaal binnen en terwijl sommigen mijn
nieuwe fiets (Harley) staan te bewonderen doen anderen zich tegoed aan
de koffie.
Een bonte verzameling van leden en twee niet leden, ik probeer hen nog lid
te maken en de stemming is goed. Iinmiddels is het gouden duo binnen,
mooie Bertus en Piet, zij zullen deze dag zorg dragen voor transport,
catering en calamiteiten……geweldig mannen. Zelfs hekjes openhouden
en verkeer tegen houden was jullie toevertrouwd!
Maar dan…….hoe taai ben ik? Nou je moet wel verrekte taai zijn om hier
aan mee te doen, eerst van Ermelo naar Garderen waar Herr Hausmann
(hij gaat mee naar Duitsland) denkt slim te zijn en wil
afsnijden…..helaas…..Mol gaat links waar hij rechts
verwachtte….haha…eigen schuld. Een meedogenloze tocht en ze jakkeren
door en laten deze 72 jarige nestor gewoon achter, de arme man en hij
weet nergens de weg!!
Dan JW lek…….iedereen in de remmen, batse Erik erbij band eraf en jawel
hoor “snakebite” nou vraag ik je…….heb je midden in de winter met vorst
en ijs weleens een bijtende slang gezien???? NOU IK NIET!!! Gewoon
moe dus en tijdrekken.
We schieten niet op zo…ow…. ik moet wel duidelijk zijn, JW is in dit geval
Jan Willem Lagerweij we hebben namelijk ook nog een JW van Diermen
aan boord, de man die met valpartijen aardschokken veroorzaakt. Jammer
dat mijn “vriend” Harrie niet meedoet, zou goed zijn voor de sterke
verhalen….hij heeft een Atb dusss…nou ja zal wel niet van zijn Hannie
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mogen…hij wil wel hoor! Ik heb hem er er wel over gehoord in de bos….zo
van “lange afstanden dat ligt mij wel” jaja….
Waar zijn we?? Uhhh…..bijna boven aan de Aardhuisweg…..as nou die
Elina mee was …..nee laat ook maar….kwil het er niet meer over hebben,
kslaap toch al zo slecht.
Hier staan Mooie Bertus en Piet met de versnaperingen….effe pissen met
z’n allen en hop weer met de kadetten in het zadel op naar het natuurpad……nou dat hoeft voor mij dus nooit weer, wat een enorm klotepad
is dat zeg….omhoog, rot en je kunt géén vaart maken….eerst al fout
gereden maar gelukkig had ik de route gedeeld met Bert Vliek en hij
navigeerde echt goed, Menno doet het uit z’n hoofd….vooruit dan
maar….bij mij lijken alle bomen op elkaar en hoe eerder thuis hoe liever.
We koersen nu serieus naar Hoog Soeren en dan naar Assel….oh ja
…eentje heb ik nog niet genoemd…Hansje…nee dat was Wales….nu is
het Hans….Hans Kamstra….het Hermandatje met een ongelooflijk grote
mond….je kunt hem kilometers ver horen…in dit geval ook zien (als je
achterom kijkt) met z’n zwarte pak met rode strepen en rode
Canondale…..wat een vent!
Hij wordt gedurende de tocht al stiller en stiller….tot het oplaadpunt….de
rust……man wat een heerlijkheid…rust…55 kilometer achter ons en een
moment om even na te denken, bij te tanken en te genieten van een
overheerlijke soepen, bolletjes, koffie, mandarijntjes bananen ….teveel om
op te noemen…..we zijn hier op “Paleis Jaap en Ineke Mijderwijk” in één
woord GE-WEL-DIG! Het is dat de kapitein 30 minuten rust had ingelast
(dit werd gecontroleerd door Bert Vliek) anders hadden we er nu nog
gezeten…..wat een weldaad voor de mens en wat een gastvrijheid…..Jaap
en Ineke nogmaals bedankt….grote klasse!
Voortaan spreek ik van Sir Jaap en Lady Ineke een titel die Harrie en
Hannie graag hadden willen hebben…..maar ja.
Oh ja Herr Mann zat hier inmiddels ook (hij heeft connecties) en wilde
samen met ons het traject verder vervolgen…ik denk dat de arme man een
vergissing maakt met zijn connecties…..vroeger reed hij voor de
VAD…….later Connection…..en hij denkt Connectie….laat maar….! Maar
ik moet voorzichtig zijn…meneer gaat mee naar Duitsland…duss.
Hans Kamstra kreeg weer verschrikkelijk veel praatjes en dat betekent
maar één ding ……..vertrekken en tandje erbij, ervoor zorgen dat deze
man niet praat!
Even een ander thema……slidings met de fiets….ooit gedaan? Nou velen
van deze mannen wel …wat een spektakel de één nog mooier dan de
ander…Jan Willem van Diermen maakt het al te dol en gooit zijn enorme
lichaam ter aarde waarna alle sneeuw van de bomen valt en laat
vervolgens zijn helm kraken door een trapper….vraag ik hem…als je nou
géén helm op had? Dan was de trapper krom….!!
Jaja….valhelm…noodzaak! Ofnie Bert?
Hoe gaat het met de twee nieuwelingen…..goed heel goed de één fietst in,
voor mij, een Mega Mindy pak en de ander de ander met Zilver
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overschoentjes….maar doen het goed, khoop dat ze lid worden ze passen
er wat mij betreft wel bij.
Eindelijk is het moment van lossen aangebroken we zijn inmiddels ruim 75
km onderweg en we kunnen ons verheugen op de lossers…..nu mag ik dat
niet zeggen want om thuis te komen zal men in totaal meer dan 100 km
moeten afleggen en dus absoluut géén schande maar het blijft zoals altijd
een moment waar je van begin af aan naar uitkijkt…..eerlijk is eerlijk.
We zijn inmiddels tussen Gortel en Vierhouten en de sporen van
vermoeidheid tekenen zich af….Bert Tomassen is naar zijn zeggen totaal
naar de ……..nee laat maar ik denk dat jullie het zelf wel kunnen invullen.
Wat zou Elina mooi hebben kunnen trainen tijdens deze tocht maar ja géén
fiets hé……volgens haar zeggen…..en géén outfit….nu is dat niet zo erg
hoor ….in Duitland kent niemand haar.
Op de hoek Stakenberg-Schotkampweg krijgen we onze laatste verzorging
om vervolgens naar Ermelo te koersen…..de zaterdagmiddagploeg had
zich hier ook nog van een natje en droogje voorzien en weet je wie erbij
was?? Harrie, good old Harrie! Misschien toch graag erbij willen zijn?
En dan…..JW Lagerweij op kop en raggen, volle bak niet normaal, alsof z’n
fiets de stal rook absurd gewoon……iedereen moest op z’n tandvlees
bijten om te kunnen volgen maar dat vormde géén enkel probleem….we
hadden al genoeg gebeten onderweg.
We hebben weer geformeerd tot één groep bij de rotonde Leuvenumseweg
en zijn vervolgens naar mijn huis gereden…..op naar de houtkachel….dit is
trouwens helemaal niet goed want als je daarbij gaat zitten…..!!
Even een resumé, het was zwaar maar de moeite waard, ik ben er
tevreden over, om kwart over negen in slaap gevallen en gezien de
reacties zeker van plan de derde editie te organiseren
Een organisatie die ik niet alleen doe maar wordt gesteund door Anneke,
Piet en Bertus….daarnaast door de gastvrijheid aan de rust. Volgend jaar
zijn we trouwens uitgenodigd bij Tee in de kelder om af te bieren!! Daar
moet ik écht wat mee doen…..
Groeten,
Jaap

Kettingblad 45

ADVERTENTIE

Kettingblad 46

Rabo-DiDatochten 2010
Het is in de winter van 2010. Als ik dit schrijf is het nog maar de vraag of de
derde en de laatste ATB tocht wel door zal gaan in verband met de
winterse omstandigheden. Maar nu al worden de eerste schreden voor een
nieuwe dinsdagavond zomer alweer gezet. Ieder jaar beginnen we weer
vroeg om alles in goede banen te leiden en onze deelnemers weer
onvergetelijke avonden te kunnen bezorgen. Ook in 2010 zal ik de
kartrekker zijn die dit evenement laat voortbestaan.
Zoals inmiddels wel bij heel veel mensen bekend zal zijn zal het komende
jaar voor mij het laatste zijn dat ik deze tochten organiseer. We zijn al meer
dan een jaar op zoek naar mensen die op een of ander manier behulpzaam
kunnen zijn in de organisatie. Helaas heb ik hierover van veel mensen
geen positieve geluiden mogen horen. Daarom bekruipt mij het gevoel dat
er binnen de Veluwse Wieler Vereniging geen draagvlak voor deze tochten
meer te vinden is.
Daarom stel ik hier de vraag:
BESTAAN IN 2011 DE DIDATOCHTEN NOG?
Ik hoop dat dit wel het geval zal zijn. Het is nu eenmaal een evenement
met veel deelnemers die zijn gelijke in Nederland niet kent.
Daarom doe ik hierbij een oproep aan een ieder, die op welke wijze dan
ook Piet Heij, Harry van Ooijen en Wia van de Pol kunnen steunen, zich te
melden bij ondergetekende.
Maar 2010 gaat weer een topjaar worden met veel leuke evenementen.
Wie herinnert zich niet de top avond die we bij de Oude Meul mochten
beleven afgelopen zomer? Dit was een compleet feest voor de deelnemers
met poffertjes en muziek.
Op 22 of 29 juni bezoeken we een nieuw initiatief van een Ermelose
ondernemer die op een bijzondere manier met de natuur bezig is.
Wordt dit net zo’n feest?
Wilt u dit alles niet missen? Dan nodig in u graag uit op dinsdagavond (hoe
kan het ook anders) 25 mei van 19.00 uur tot 20.00 uur op camping “De
Haeghehorst, Fazantlaan 4 te Ermelo.
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Op deze avond is er weer een voorinschrijving welke voor de leden gratis
is. Verder is er voor een ieder die een boekje koopt een gratis kopje koffie.
Vanaf 1 juni 2010 fietsen we weer 9 dinsdagavonden door, over en langs
de Veluwe. Op iedere avond kunt u dan starten tussen 18.00 uur en 19.00
uur om kennis te maken met de leuke dingen bij u in de buurt.
Wij zullen er zijn.

U ook?

Nico Wareman
Telefoon: 06-44412887
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Nunspeet……Mechelen…..Compiegne…..Chartres…..Poitiers
…..St. Jean-Pied-de Port……Pamplona…….Santiago de
Compostela
Misschien zomaar wat plaatsen in Europa? Nee, het zijn plaatsen die liggen op de
fietsroute van Sint Jacob. De originele route loopt van Haarlem naar Santiago de
Compostela en is een zogenaamde pelgrimsroute. Een route die in de middeleeuwse
tijd is ontstaan door en voor mensen gedreven door onrust of boetedoening of het
inlossen van een gelofte. Voor de mens van 2010 gelden andere motieven; misschien
even een tijdje er helemaal uit zijn, ver van werk, hobby’s of gezin. Even ongebonden
zijn zonder verplichtingen of een ultieme uitdaging om iets moeilijks te volbrengen.
In 1998 heb ik samen met onze zoon een prachtige tocht naar Verona gemaakt. Niet
veel daarna las ik een krantenartikel over een tocht naar Santiago de Compostela; een
moeder had, na een heftige periode in haar leven, haar doel gesteld op de fietstocht
naar die plaats samen met haar zeventien jarige zoon. Het artikel fascineerde me en in
de jaren daarna heb ik meerdere boeken over deze tocht gelezen. Langzaam maar
zeker groeide de uitdaging om deze tocht ook te maken.
Wanneer is dan de vraag. Ik had zoiets van: Dat doe ik direct na mijn pensionering. Dat
is dan een mooi begin van een nieuwe periode in mijn leven. Dat betekent dat ik nu nog
vijf jaar mag wachten met deze uitdaging. Nu zijn er in ieders leven hoogte- maar ook
dieptepunten. Zo ook in mijn leven. Daar heb ik over nagedacht, toen zag ik ook dat je
leven zomaar kan kantelen, een andere wending kan krijgen. Toen ik daar afgelopen
zomer mee bezig was, heb ik, in overleg met het thuisfront, de beslissing genomen om
de fietstocht naar Santiago de Compostela niet langer uit te stellen, maar zo snel
mogelijk te ondernemen.
Op 1 mei vertrek ik uit Hulshorst. Een vijfentwintig honderd kilometer lange tocht ligt dan
voor de wielen. Vertrek op een mountainbike met wat bagage op en aan de
bagagedrager, een stuurtas met kaart en dan op weg naar Santiago de Compostela.
Alleen, geen verzorging, geen auto voor begeleiding, nee niets van dat al. Ik ga alleen
op pad en weet alleen de route die goed is uitgeschreven, weet waar de eerste
overnachting is en daarna wordt het een groot avontuur.
De route loopt globaal over Geraardsbergen, Tournai, Noyon, Chartres, naar Tours.
Dan over Poitiers, Angouleme, Cadillac, Dax naar Saint Jean-Pied-de-Port. Om in
Spanje de plaatsen Pamplona, Burgos, Leon aan te doen en in Santiago de
Compostela de tocht te volbrengen. Het doel is dan bereikt. Welke euforie zich dan
meester van mij maakt, ik weet het niet. Iedereen heeft wel een wens, een doel of een
uitdaging. Ik kan me nog herinneren dat we met een groep de klassieker LuikBastenaken-Luik hebben gefietst. Het moment van finishen staat nog helder op mijn
netvlies, evenals de binnenkomst van de anderen. Zo ook de klassieker Parijs-Roubais
met de binnenkomst op de antieke wielerbaan. Dat gevoel van finishen, van ik heb het
gehaald, ik heb het bereikt. Dat gevoel zal in Santiago de Compostela wel door mijn
lichaam stromen.
En dan…… de terugreis is al geboekt. De fiets gaat per transportbedrijf terug naar
Hulshorst, ik neem het vliegtuig. Op 21 mei ben ik weer terug in Nederland.
De wens: een uitdaging ingevuld en veel ervaringen wijzer.
In de volgende uitgave van het clubblad zal ik meer informatie geven over de tocht. Ook
over het doel dat ik boven deze tocht heb gezet.
Gert Drost
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Fietsen met de senioren
Waar blijft die ouderwetse winter met een dik pak sneeuw op straat? Nou,
dáár zijn we deze winter wel achter gekomen! In 20 jaar viel er niet zoveel
sneeuw. We kregen zelfs de eerste “witte kerst” sinds 1981. Het leverde
overal prachtige plaatjes op. Ook sportief leefden we ons helemaal uit.
Schaatsen, langlaufen, sleetje rijden (achter auto’s!) Het kon allemaal deze
winter. Helaas zorgde de hevige sneeuwval ook voor grote ongemakken.
Fietsers maar vooral automobilisten kregen (weer) te maken met
onbegaanbare wegen maar ook de NS wist zich opnieuw geen raad met al
die sneeuw. Vele treinreizigers strandden op de stations, stonden uren
tevergeefs op de volgende trein te wachten of liepen – in het gunstigste
geval - enorme vertragingen op.
Door het weerpraatje van hierboven zou de lezer bijna denken dat er
afgelopen periode niet gefietst is. Maar dat is niet waar. Maandag 2
november begonnen we vol goede moed aan een nieuw seizoen met een
rondje door de polder. In november konden we iedere maandag op pad en
toen we op 7 en 14 december ook nog ons ritje konden maken dachten we
allemaal dat “Jantje zo de winter wel door zou komen!” Maar die vlieger
ging niet op! Op de maandag vóór kerst en ook op de laatste maandag van
2009 waren de fietspaden onbegaanbaar. Via de mail stelde ik een
winterstop voor maar daar dachten Gerrit, Ben, Marinus en Maarten op 28
december toch anders over want zij maakten nog een rondje van 45 km.
Maar op zulke die-hards past geen maat natuurlijk!
Het nieuwe jaar begon goed! Nee, niet op de fiets want daarvoor waren de
wegen te glad. Op 4 januari kwamen in het PMT 18 “krasse knarren” bijeen
om elkaar de beste wensen voor 2010 te geven. We blikten natuurlijk
vooruit op komend jaar. Theo en Elton trakteerden op koffie en Dick had
zijn fotocamera meegenomen voor een sfeervol plaatje. De
“Nieuwjaarsbijeenkomst” was oergezellig en daarom hoop ik dat we die
nog vele jaren in goede gezondheid mogen meemaken.
Op 11 januari waren de wegen nog steeds onbegaanbaar vanwege de
nieuwe “aanvoer” van verse sneeuw. Wie van boswandelingen houdt
waande zich deze winter menigmaal in een soort sprookjesbos want dáár
viel heel wat te genieten. Fantastisch mooi. Toch denk ik dat velen zo
langzamerhand de winter een beetje beu zijn. We hebben het nu wel
gehad met al die sneeuw!
Eindelijk, na 5 weken “droog” te hebben gestaan konden we maandag 18
januari ons trouwe “brikkie” van de haak halen. De meeste sneeuw was
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verdwenen. Er stond een fris windje en wellicht daarom was de
belangstelling niet optimaal maar het enthousiasme van de 7 deelnemers
was er niet minder om. We reden een rondje van slechts 40 km maar het
voelde goed aan!
Sjonge, deze winter weet maar niet van wijken! Wéér sneeuw! Niettemin
wist Elton al op zondagmiddag Gerrit, Theo en mij te overtuigen dat het
toch goed was te gaan fietsen. Dus stonden we op maandag 25 januari
met zijn vieren te “blauwbekken” bij DVS. Zelfs Marinus – toch bepaald niet
bang voor een beetje kou of sneeuw – vond het nu “te gek” We wilden ons
natuurlijk niet laten kennen en gingen op pad voor een ritje “We zien wel
waar het schip strandt”. Nou, daar kwamen we gauw achter! Ter hoogte
van Calluna wisten we niet hoe gauw we naar de Dirk Staalweg moesten
rijden om bij Elton koffie te gaan drinken. “Nou, dat doe ik dus nooit meer”,
riep Theo en ook Gerrit had spijt dat hij zich over had laten halen. “Ach, we
zitten hier lekker aan de koffie en toch mooi 7 km gefietst”, zei ik. Maar veel
indruk maakte die opmerking niet! “Ik had gewoon bij Corrie moeten blijven
en niet naar jou moeten luisteren!” brieste Gerrit. Maar Ellton speelde de
vermoorde onschuld. “Jongens, het was jullie eigen keus, heb ik iemand
verplicht om vandaag te fietsen?” “Nog ’n bakkie Gerrit?” “Ja, doe mij ook
maar riepen Theo en Harrie in koor”
Attentie! De senioren vertrekken óók in de winter om 09.00 uur! (vanaf
april om 08.30 uur)
Harrie van Ooijen
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Fietsen op zondagmorgen
Eind januari, wel vroeg om een stukje te schrijven voor het clubblad in
maart.
Het is nog winter en de vraag is nu steeds, kom tie of kom tie niet? In maart
weten we meer.
De recessie slaat ook in het peloton toe. Er zijn diverse fietsen gekocht
naar ik gehoord of gezien heb, maar meer van her soort, 2 halen 1 betalen,
cash en carry, kortom uitverkoopjes. Sommige proberen “het” nog een
beetje op te pimpen, mooie wielen of een stuur. Helaas het word geen
etalageraam fiets.
Er is ook een prachtige Bianchi besteld, helaas brand in de fabriek in Italië.
Hoop dat het nog goed gaat komen voor het begin van het seizoen. Je
weet het nooit met die Italianen.
Iemand heeft ook een schitterende LOOK gekocht, de naam zegt het al,
LOOK een LOOK, prachtig van lijn, sierlijk, gracieus, een hinde onder de
fietsen, gaat bijna vanzelf.
Maaaaar dan komt het, de afmontage, dubbel C, normaal prachtig om te
zien op een fiets, maar in deze uitvoering!!!!!
Afgemonteerd met C………. wil het niet eens op schrijven en dan last but
least een crackstel met C…………, ik heb het er niet meer over. We zullen
zien.
Gelukkig zijn de motortjes op de fiets het belangrijkste en dat gaat het wel
goed komen het komende seizoen.
We gaan onze conditie maar eens testen de komende maand, want er is
deze winter aardig getraind volgens mij, de rem moet er voor sommige op.
Zoals de gewoonte is beginnen we waar we geëindigd zijn, nl in Soest, we
gaan weer voor de soep.
- 7 maart – Soest
- 14 maart – Teuge
- 21 maart – Zwolle
- 28 maart – Lelystad
We vertrekken zoals altijd om 08:30 uur van de parkeerplaats van D.V.S.
aan de Paul Krugerweg in Ermelo.
Het testen van de conditie heeft wel zijn beperkingen, we gaan beginnen
met een gemiddelde van max. 28 á 29km/h en dat gaan we gaande weg het
seizoen opvoeren, al na gelang de groep het toelaat.
Dat alles onder het motto van samen uit, samen thuis.
Een valhelm wordt erg op prijs gesteld.
Groeten, Jan Willem
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Fietsen op zaterdagmiddag
Na vele weken van niets doen zijn we op zaterdag 16 januari met drie man
op weg gegaan
De periode van feestdagen gepaard gaande met zeer veel sneeuw,
verstoorde de tochten op de zaterdagmiddag en onze laatste veldtoertocht.
Maar er zullen ongetwijfeld veel van onze leden op de ATB menige tocht
volbracht hebben. Het weer van de afgelopen week voorspelde dat de
tocht op zaterdag 23 januari gewoon kon doorgaan, en ja hoor daar
vertrokken we toch mooi met 9 man, en het doordraaien werd weer
opgepakt een mooi rondje met bij thuiskomst 55 km op de teller. Dus als
weer begint te kriebelen dan zijn jullie uiteraard van harte welkom.
Hierbij nog een leuk 5 december Sint verhaal,
Jan Klomp

Zaterdagmiddag met Gerrit en Jan
Volgens mijn jaarrooster stond de veldtoertocht in Soest op het programma
op zaterdag 5 december 2009. Maar het had de hele week geregend en
omdat ik de bodemomstandigheden van het Soester Veen ken, besloot ik
om uit te wijken naar een sympathiek alternatief: de zaterdagmiddagrit van
Gerrit en Jan. Zo rond het middaguur was het droog en er stond weinig
wind, dus trok ik mijn overschoenen en nog wat andere fietskleren aan en
ging op weg naar de hangplek voor VWV’ers: het parkeerterrein van
DVS’33. Ik was mooi op tijd, stond nog alleen, maar ik kreeg al heel snel
gezelschap van een auto vol met Zwarte Pieten die schijnbaar nog een
klusje in de buurt hadden te doen. Zwarte Pieten is eigenlijk een foute
benaming, want het waren overduidelijk Zwarte Pietinnen, te zien en te
merken aan opgewonden gedrag, veel gepraat en lichaamsbouw.
Dertig jaar geleden was Zwarte Piet nog een boom van een kerel met een
bos takken in z’n ene hand en een paar juten zakken in de andere. Hij
sleurde ondeugend volk mee naar Spanje en zette ze een jaar lang bij de
pepernotenmachine aan het werk. Tegenwoordig is Zwarte Piet een vrouw,
die een dansje doet en tere kinderzieltjes niet mag beschadigen.
Uiteraard snap ik Sint-Nicolaas wel, ik ga ook liever op stap met vier
lekkere wijven dan met een knorrige oude vent, maar de feminisering van
het Zwarte Pietenbestand blijft toch opvallend!
Tegen enen kwam de chef, Gerrit Doppenberg, vertellen, dat hij deze
middag niet mee kon. Hij moest Sint-Nicolaas nog behulpzaam zijn en ook
Jan Klomp kon niet, want hij had ook nog 5 december-verplichtingen, zei
Gerrit. Ogenblikkelijk drong Wijnand Jonker zich naar voren en gaf aan dat
hij heel goed Jan en Gerrit zou kunnen vervangen, dat hij een prachtige
route wist en dat hij Jan Willem van Diermen wel in toom kon houden en
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dat hij atb’ers zoals Jaap Mol niet accepteerde. Gerrit waarschuwde
Wijnand nog, dat er om de twee kilometer doorgedraaid moest worden en
dat de snelheid niet hoger dan 26 tot 27 kilometer per uur mocht liggen.
Welgemoed ging de groep op pad. Via Leuvenum en Staverden naar
Elspeet om vandaar over de gereviseerde weg en over de nieuwe tunnel
richting Nunspeet te fietsen. Het was onderweg zoals gewoonlijk weer een
gezellig gekeuvel over zaken als de rol van Aritophanes bij de inname van
Troje, de stijging van de goudprijs en over de nieuw uitgekomen biografie
van Simone de Beauvoir.
Vlak bij Nunspeet aangekomen bedacht de Wijnand Jonker, de
wegkapitein, dat het wel aardig zou zijn om een rondje Zandenplas te
rijden, zodat iedereen kennis kon nemen van het nieuwe wegdek.
Vervolgens werd Nunspeet gedaan en ging de route via de Bloemkampen
richting Harderwijk.
Het was de hele middag mooi, droog weer geweest, maar bij Harderwijk
begon het heel hard te regenen. Schuilen of doorfietsen? Wijnand Jonker
riep: “Doorfietsen, we zijn bijna thuis”, maar vlak daarop kreeg dezelfde
man een lekke achterband. Wat te doen? Stond de band in één keer plat of
was een heel langzaam leeglopend bandje? Met algemene stemmen werd
besloten om te proberen op dat leeglopende bandje Ermelo te halen, want
een band wisselen in de regen is ook niet alles. Hoewel het tempo aardig
zakte door die zachte band, lukte het toch om zonder op de velg te rijden
de veilige haven te bereiken. Een ieder bedankte Wijnand voor de
buitengewoon kundige manier waarop hij de tocht had geleid en voor de
mooie route.
Voor mijzelf eindigde de tocht op de voorspelbare manier. Wanneer ik nat
en smerig thuis kom, geldt voor mij de ijzeren huisregel: Voor de
buitendeur alles uittrekken, de kleren in een emmer water doen, de
schoenen met kranten opstoppen en dan pas naar binnen. Desondanks
was het een leuke tocht. Wijnand, bedankt!
Samenvatting zaterdagmiddagtocht 5 december:
Aantal kilometers:
Gemiddelde snelheid:
Aantal lekke banden:
Het weer:
Totaal aantal deelnemers:

69,348 km
26,823 km
1 band
bewolkt met een flinke bui
1 (eentje dus!)

Wijnand Jonker
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Fietsen op zaterdag (groep 2)
Op het moment van inlevering kopij Kettingblad is
het programma van groep 2 (nog) niet volledig
ingevuld. Voor het programma van groep 2
verwijzen we naar de agenda op de website.
De redactie

Fietsen op zaterdag (groep 1)
Nog een paar weken en dan gaan we weer de weg
op voor een nieuw fietsseizoen. Ik denk dat
iedereen er reikhalzend naar uitziet. Na veel
kwakkelwinters kregen we weer eens te maken met
een “ouderwetse” winter met “bergen” sneeuw!
Vooral op onze eigen Veluwe konden we genieten
van mooie winterse taferelen. Maar de sneeuw bleef voor velen net iets te
lang liggen. Na 4 weken konden de meeste mensen geen sneeuw meer
zien! De winter is nog (lang) niet voorbij maar gelukkig zijn de wegen op
het moment dat ik dit schrijf weer goed begaanbaar. En dat is uitermate
belangrijk voor ons.
Onderstaand programma is samengesteld vóór de toerleidersvergadering
van 3 februari. Ongetwijfeld hebben de toerleiders weer een aantrekkelijk
programma samengesteld met veel mooie tochten. We starten
traditiegetrouw met beide groepen op de eerste zaterdag van maart bij de
Muzenhof. Vanaf 09.00 uur is er een inloop met koffie en na de tocht (60
km) is er ook nog gelegenheid om gezamenlijk een kopje soep te “lepelen”.
Vanaf dit seizoen zal ondergetekende het aanspreekpunt zijn voor de
wekelijkse clubritten van de zaterdag (groep 1). Ik wens alle VWV’ers
alvast een mooi en veilig seizoen toe!
Programma
Zaterdag 6 maart
 Openingstocht
 Afstand 60 km
 Vertrek 09.30 uur (Muzenhof)
 Inloop vanaf 09.00 uur met koffie
 Toerleider Wim van Garderen
 0341- 562821 (06-1322 4953)
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Zaterdag 13 maart
 De Treek
 Afstand 100 km
 Vertrek 09.00 uur
 Toerleider Gerrit Doppenberg
 0341-557193 (06-2168 4665)
Zaterdag 20 maart
 De Woeste Hoeve
 Afstand 100 km
 Vertrek 09.00 uur
 Toerleider Peter van de Mheen
 0341- 554053 (06-1086 8712)
Zaterdag 27 maart
 ’t Het onderaan de Goudsberg
 Afstand 100 km
 Vertrek 09.00 uur
 Toerleider Gerrit
Doppenberg
 0341-557193 (06-2168
4665)
Zaterdag 3 april
 Vuursche Paashazentocht
 Afstand 100 km
 Vertrek 08.30 uur
 Toerleider Gerrit Paarlberg
 0341-560521 (06-5382
7515)
Het 06-nummer bij voorkeur alleen tijdens de tocht gebruiken.
We starten (muv de Openingstocht) vanaf het parkeerterrein van DVS.
Het dragen van clubkleding en fietshelm is vanzelfsprekend!
Let op de vertrektijden! Tot ziens op zaterdagmorgen!
Henk Kosters
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