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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 2008
Lid
€ 53,00
Donateurs met clubblad
€ 23,50
Jeugdleden
€ 26,00
Donateurs zonder clubblad
€ 15,00
Gezinsleden
€ 32,00
Eenmalige administratiekosten
€ 7,50
M-leden
€ 20,00 (hoofdlid bij andere vereniging)
Giro: 35.22.292 Bank: Rabobank Ermelo 3877.51.963
Bestuur
Voorzitter:
Mattheu Brinke
voorzitter@vwv-ermelo.nl
Mozartdreef 32
tel: 0341 – 427615
3845 BK Harderwijk

Secretaris:
Penningmeester:

Redactie/website:

Winteractiviteiten:
Toercöordinatie:

Dinsdagtochten:

P.R.:

Albert van Maanen
Retiefstraat 133
3851 AC Ermelo
Marco Goossensen
Torenlaan 15a
3851 NP Ermelo
Erik Kleinrensink
Meerkoetstraat 34
3853 AN Ermelo

Piet Heij
Retiefstraat 22
3851 AL Ermelo
Cock SteenRedeker
De la Reystraat 186
3853 BM Ermelo
Nico Wareman
Herderlaan 11
3851 BC Ermelo
Vakant/waarnemend
Het dagelijks bestuur

secretaris@vwv-ermelo.nl

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

tel: 0341 – 560485
info@vwv-ermelo.nl

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

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

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

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

Lid van verdienste: Anneke Wels, Harrie van Ooijen, Herman Huisman
en Teun Sterrenburg
Erelid:

Harrie van Ooijen
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Van de Redactie
Voor u ligt alweer een nieuwe editie van ons
clubblad.
Tijdens het plaatsen van de ingezonden stukken,
ben ik toch erg geraakt door het nieuws over Rein.
Het heeft mij niet los gelaten, en ik wil Rein en zijn
vrouw ook de komende tijd veel sterkte wensen.
Met volle overtuiging durf ik ook te zeggen dat elke
VWV’er hem hetzelfde wil toe wensen. Dus
nogmaals, namens iedereen, veel sterkte Rein.
Deze editie staat in het teken van 2 belangrijke momenten, namelijk de
jaarlijkse ledenvergadering op 5 maart en de start van het wielerseizoen.
Beide onderwerpen beslaan ook een belangrijk deel van blad.
Ik ben zelf ook al begonnen met trainen om geen verkeerd figuur te slaan bij
de eerste tochten. Met regelmaat kom ik VWV’ ers tegen, zelfs in de polder
met een krakende fiets. Dus mensen die hun wielrenners fiets nog onder het
stof hebben, zorg ervoor dat je fiets er tiptop bijstaat en er zelf ook bij bent in
de eerste week van maart.
Laat je partner bovendien ook weten dat je 5 maart niet naar een verjaardag
kan wegens de ledenvergadering en ook de komende donderdagavonden en
zaterdag of zondagochtenden moeilijk gaan.
De redactie
Frans Waalders

Groeten en tot op de fiets.
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Van de voorzitter
Nu de eerste natte , warme maand van dit nieuwe
jaar alweer geschiedenis is, merk je ook direct dat
in de omgeving waarin je leeft, ook al weer de
nodige veranderingen tot stand komen.
De dagen worden merkbaar langer en de eerste
voorjaarsbloemen steken hier en daar hun kopjes
alweer boven het maaiveld uit. Dan begint het bij jezelf ook te kriebelen en
ontstaat de drang om te zorgen voor aanvang van het wegseizoen je
‘fietszaakjes’ op orde te hebben, zodat je vanaf het eerste moment weer
volop kunt mee toeren.
Nog even snel een verhuizing van mijn dochter regelen en het seizoen mag
wat mij betreft beginnen .
De ATB fiets kan weer een tijdje opgeslagen worden achter in de schuur om
plaats te maken voor de racefiets.
Verenigingsactiviteiten.
Zoals ik in het vorige clubblad al aangaf, zitten we als bestuur niet stil. Onze
maandelijkse vergaderingen gaan gewoon door. Het dagelijks bestuur bereidt
deze voor en op dit moment komt daar de voorbereiding van de Algemene
Ledenvergadering ook nog bij. Hierover zal onze secretaris u het een en
ander mededelen.
Toertochten
Zoals u in deze uitgave van het clubblad kunt lezen zijn de eerste
verenigingstochten in maart alweer beschreven door onze toertochtcoördinator Cock Steenredeker. Op 20 februari is er een
toerleidersbijeenkomst om de gehele jaarplanning voor de verenigingstochten
met de toerleiders vast te stellen. Daarnaast zijn de organisatoren van de drie
zomertochten alweer druk bezig met de voorbereidingen daarvan.
Didateam
Ons Didateam onder de bezielende leiding van Nico Wareman, is ook alweer
volop in de weer. Er zijn weer een 9- tal prachtige tochten gepland,
waaronder enkele compleet nieuw zullen zijn. Achter de schermen is men
aan het werken om voor elke tocht weer een dagsponsor te krijgen en
eventueel enkele nieuwe, vaste sponsoren!
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ATB team
De door het ATB team georganiseerde tochten zijn, ondanks het
tegenvallende weer, prima verlopen. Het aantal deelnemers viel, achteraf
bekeken, niet tegen. De reacties van verschillende deelnemers die ik zelf
gesproken heb, waren positief.
Heren organisatoren en vrijwilligers, bedankt voor jullie positieve bijdrage aan
dit seizoen. Laten we hopen dat het volgende winterseizoen de
omstandigheden beter zullen zijn. Nogmaals bedankt voor uw inzet.
Materiaalonderhoud
Als u denkt dat er binnen de vereniging alleen maar gepraat of gefietst wordt,
hebt u het goed mis. Om de deelnemers aan onze zomertochten goed te
kunnen begeleiden, hebben we naast de beschrijving van de tocht, ook
duidelijke aanwijzingsborden nodig. Deze waren aan vernieuwing, c.q
grootonderhoud toe en daarvoor heb je mankracht nodig. Onder leiding van
Jaap van de Pol hebben een 15- tal leden deze klus ter hand genomen.
Werkzaamheden als schuren, lassen, schilderen en opnieuw beplakken met
letters zijn nodig om ze weer van een nieuwe VWV uitstraling te voorzien. Dit
laatste (letters plakken ) moet overigens nog gebeuren.
Mannen, ook jullie bedankt voor jullie inzet en de bijdrage . Vele handen
maken licht werk!
NTFU
Deze maand hebben we ook nog een Districtsvergadering waarin weer de
nodige informatie naar ons toe zal komen.Tevens ontvangen wij deze avond
alle TEP’s en toerfietskaarten voor het nieuwe seizoen 2008 en het ATB
seizoen tot maart 2009 .
Deze bescheiden zullen vooraf of na afloop van de Algemene
Ledenvergadering aan de betalende leden worden verstrekt
Rest mij u nogmaals te attenderen op onze Algemene Ledenvergadering van
5 maart a.s. in de Muzenhof. De uitnodiging staat elders in het clubblad. Van
harte welkom!

Groeten Mattheu
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Van de secretaris.
Wat mij zo in afgelopen weken opviel, is dat er binnen onze
vereniging nauwelijks meer sprake is van een winterstop.
Er is mij verteld dat een aantal jaren geleden er in de
wintermaanden nagenoeg niet werd gefietst, uitgezonderd
de senioren op de maandag, de klasse superieur!
We kunnen wel zeggen dat er wat minder gefietst wordt, maar heel veel
leden van de VWV zijn deze maanden regelmatig op de fiets te vinden, hetzij
op de mountainbike of op de racefiets. Zelfs aan de gemiddelden op de weg
is niets te merken van een wintertrainingprogramma. Alles draait op volle
toeren en terugkomen van een zaterdagmiddagritje met een gemiddelde van
28/29 km p.u. is eerder regel dan uitzondering. Daarnaast zien wij in de
sportschool heel veel van onze leden spinnen om ook daar de conditie op peil
te houden. Voor de echte overwinteraar wordt het dus steeds moeilijker om
straks weer aan te kunnen pikken.
Dankzij de klimatologische ontwikkeling kunnen wij in de toekomst gewoon
non-stop doorfietsen en we zullen maar vast overgaan tot een extra
toerleiders-vergadering voor de toertochten in de wintermaanden. Of ga ik nu
een brug te ver…… de tijd zal het ons leren.
Van de bestuurstafel.
Op 16 januari jl. hebben wij onze eerste bestuursvergadering weer gehad van
het jaar 2008.
En bij de verschijning van dit clubblad zit de tweede vergadering er ook al
weer op. Welnu, hierbij enkele opmerkingen n.a.v. de vergadering van 16
januari jl.
 Info over de invoering van een Gelders fietspaspoort. De
vergadering gaat in principe akkoord met het voorstel van de
N.T.F.U en de Gelderse Sport Federatie om Gelderlanders voor één
jaar een gratis fietspaspoort aan te bieden, waarmee zij gratis
kunnen deelnemen aan acht fietstochten en 1 fietsvierdaagse in de
provincie Gelderland.. Doelgroep is de recreatieve fietser. Ook onze
zomertochten ( het recreatieve onderdeel, dus niet het
racesegment)zullen in dat paspoort worden opgenomen. De
toerleiders zullen over dit besluit geïnformeerd worden via Cock.
Naamsbekendheid kan geen kwaad!
 Op 18 februari zal de heer Jansen, accountmanager van de N.T.FU,
een bezoek brengen aan onze vereniging. Samen met het DB zullen
wij het wel en wee van onze vereniging belichten en zonodig
adviezen ontvangen welke voor onze verenging nuttig kunnen zijn,
voor nu en in de toekomst. Denk hierbij b.v. aan de invoering van
sponsorkleding.
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 Verder is er weer een goed gesprek geweest met de Rabobank om










te komen tot een verdere samenwerking, zowel sportief, als ook
m.b.t. sponsoractiviteiten. De definitieve resultaten zullen wij u
z.s.m. bekendmaken.
Verder is aan de orde geweest de opzet en presentatie van de ALV.
Het bestuur heeft hier uitgebreid bij stilgestaan. Verder in dit
Kettingblad leest u de uitnodiging met de daarbij behorende agenda.
Tevens leest u in deze editie de notulen van de vorige ALV.
Voorts is ter tafel gekomen de organisatie van de openingsrit op
zaterdag 1 maart a.s. vanuit de Muzenhof. Bij verantwoord weer
(laten wij dat hopen) bent u vanaf 9.00 uur hartelijk welkom in de
Muzenhof voor een kopje koffie en natuurlijk de start van de
openingsrit. Dit keer een kortere route van ca. 60 km .Na afloop zal
er in de Muzenhof gelegenheid zijn om een kop soep te
nuttigen,uiteraard geheel vrijwillig. Voor het vertrek kunt u aangeven
of u daar wel of niet gebruik van wilt maken.
De evaluatie van de ATB-tocht in januari kwam ook aan de orde. We
kunnen vaststellen dat er 669 deelnemers zijn geweest bij de laatste
tocht. Toch een goede opkomst,ondanks de slechte
weersomstandigheden van de dagen ervoor. Complimenten voor
alle vrijwilligers en organisatoren. Klasse mannen!!!
Verder kwamen de vaste rubrieken aan de orde van secretaris,
penningmeester, didatochten, winteractiviteiten, red/web en lief en
leed.
De voorzitter en secretaris hebben een ‘werkbezoek’ gebracht aan
het ‘eendenhuis’ van vader Van de Pol, waar een enthousiaste
ploeg van ‘schilders’ al enkele maanden bezig is om alle
routebordjes weer spic en span te krijgen. Onder leiding van Jaap
van de Pol is er hard gewerkt en zijn de resultaten fantastisch te
noemen. Met een kleine traktatie namens het bestuur hebben wij
getracht een stukje waardering en belangstelling te tonen voor deze
megaklus. Ook hier geldt: waar een betrekkelijk kleine vereniging
groot in kan zijn!! Bundeling van krachten leidt tot geweldige
prestaties. Klasse mannen en alvast geweldig bedankt.!

Tochtenjournaal.
Zoals ik al eerder heb geschreven, zal deze rubriek niet al teveel aandacht
genieten. Overal worden er nog ATB- tochten gehouden. Op de weg wordt er
normaal doorgefietst en zelfs met zomerse gemiddelden. Op zaterdag zijn er
redelijke opkomsten. Het weer speelt een gunstige rol.
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Ziekte
Als ik dit schrijf gaan natuurlijk onze gedachten in de eerste plaats uit naar
Rein Verspuy en tegelijkertijd ook naar Mieke, zijn vrouw. Wie had daar nu op
gerekend, zulke nare berichten! Het ging als een schok door de vereniging
toen wij hoorden van de negatieve uitslag van het onderzoek bij Rein.
Je zult maar zo’n tijding te horen krijgen: ongeneeslijk ziek en slechts enkele
maanden levensverwachting. Niemand kan zich voorstellen wat dat in
iemands leven teweeg brengt. Alles komt op zijn kop te staan. Afscheid
moeten nemen van alles wat je lief en dierbaar is en je moeten voorbereiden
op de laatste ‘tocht’ van je leven. Wat een ‘onmenselijke’ opgave. En dan te
bedenken dat je het afgelopen jaar nog naar Santiago de Compostella bent
gefietst, vervolgens daarna nog actief deelgenomen aan het gewone
zomerprogramma (met o.a. het NK-fietsen in Twello) en in het najaar weer
de voorbereidingen getroffen voor het zaterdagmiddagfront,samen met Gerrit
Doppenberg.
En dan nu opeens een streep door alle plannen en activiteiten. Rein, wat zal
dit een ongelooflijke harde klap voor je zijn geweest en niet minder ook voor
je vrouw. Net alle sores van knie en oog achter de rug en dan deze bizarre
situatie met een definitief einde van alles.
Toch hopen wij van ganser harte dat je veel lijden bespaard zal blijven en dat
je kracht mag ontvangen om deze kostbare tijd zoveel mogelijk pijnloos te
beleven. We denken in ons hart aan jou en aan Mieke en je verdere familie.
We wensen en bidden je heel veel sterkte en kracht toe in deze moeilijke fase
van je leven. Jouw inzet en betekenis voor de vereniging zullen wij niet gauw
vergeten. Wees daarvan overtuigd!
Aandachtspunt.
Wilt u goede nota nemen van de aankondiging van de ALV op woensdag 5
maart ? Aanvang 19.45u. De avond begint met een inloop vanaf 19.00 uur. U
kunt dan de TEP en de toerfietskaart in ontvangst nemen. Het verslag van de
vorige ledenvergadering staat elders in het Kettingblad afgedrukt, alsmede de
agenda met toelichting voor de komende vergadering. U doet er goed aan om
alle stukken even goed door te lezen en uw clubblad eventueel mee te
nemen naar de vergadering.
U ziet het, er is weer heel veel schrijfwerk aan vooraf gegaan, maar ik hoop
dat ik u hiermede voldoende heb geïnformeerd over de voortgang van onze
vereniging.
Ook straks aan de start van een nieuw seizoen op de weg op zaterdag 1
maart a.s alvast heel veel fietsplezier toegewenst.
Albert van Maanen
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Van de Ledenadministratie
Jarige leden (periode 22 februari t/m 27 maart)
Februari
22 Gerard Rense
23 Jan Willem Lagerweij
25 Wilco Kaper
Dick Mulder
Ab van de Pol
28 Bas Groeneweg

Maart
1
3
5
7
9
10
11
16
18
19
27

Bert Cameron
Marco Koenders
Gangel Elbertsen
Sietse Karssen
Marco van Nierop
Frans Waalders
Ferdi Ankersmit
Heidi Rozemaer
Dirk Jan de Wolde
Bertus van den Berg
Aart van de Pol
Elton Wajer

Kettingblad 11

Advert 3

Kettingblad 12

UITNODIGING LEDENVERGADERING VWV
AAN LEDEN EN DONATEURS VAN DE
VELUWSE WIELER VERENIGING
VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING OP:
WOENSDAG 5 maart 2008
LOCATIE: clubgebouw De Muzenhof
AANVANG: 19.45 UUR
AGENDA

1- Opening en mededelingen
2- Inventarisatie rondvraag.
3- Notulen ledenvergadering 2007
4- Jaarverslag secretaris 2007
5- Verslag kascommissie
6- Vaststellen jaarrekening 2007
7- Vaststellen begroting 2008
8- Vaststellen contributie 2009
9- Benoeming kascommissie
10- Presentatie reacties sponsorbrief en voortgang beleid.
11- Uitreiking zilveren jubileumspeld. ( 6x)
12- Verkiezing bestuursleden
13- Verantwoording en plannen m.b.t.
-Winteractiviteiten
-PR
-Dinsdagavondteam
-Redactie - Website
-Seizoen 2008
-(toertochten – clubritten)
14- Rondvraag
15- Sluiting
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Toelichting op de agenda:
Agendapunt 3:
De notulen van de ALV van 28 februari 2007 zijn opgenomen in dit
Kettingblad
Agendapunt 4:
Het jaarverslag 2007 van de secretaris werd gepubliceerd in Kettingblad nr 1.
Eventuele vragen over genoemd jaarverslag zullen door de secretaris
beantwoord worden.
Agendapunt 5:
De kascommissie – Wim van Garderen en Sander van der Does – 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 over de financiële stukken willen beschikken, kunnen hierover een
afspraak maken met de penningmeester. De penningmeester zal op de
stukken toelichting geven en eventuele vragen beantwoorden.
Agendapunt 8:
Het bestuur stelt voor de contributie voor het jaar 2009 te indexeren. Indien er
sprake zal zijn van een door de N.T.F.U opgelegde verhoging, zal deze
verhoging worden doorberekend naar de leden.
Agendapunt 9:
Wim van Garderen zal als lid van de kascommissie aftreden. De
ledenvergadering zal een nieuw lid benoemen.
Agendapunt 10
De secretaris zal een powerpointpresentatie houden met daarbij een
samenvatting van de meest belangrijke opmerkingen m.b.t. het invoeren van
shirtreclame. Zowel voor- als tegenstanders zullen de revue passeren.
Agendapunt 11:
Jilis de Jager,Anneke Wels, Theo en Tonny Wegh,Bertus van Driesten en
Peter van de Mheen. Genoemde jubilarissen zullen onderscheiden worden
met de zilveren jubileumspeld
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Agendapunt 12:
Gelet op artikel 9 van de statuten heeft de vereniging een rooster van
aftredende bestuursleden.
Volgens dit rooster zijn in 2008 aftredend:
Erik Kleinrensink, herkiesbaar
Albert van Maanen, herkiesbaar

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 bij Harrie van Ooijen (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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Notulen Algemene ledenvergadering 28 februari 2007
Gehouden op: woensdag 28 februari 2007.
Locatie : Muzenhof
Aanwezig : 74 leden (incl. Bestuur)
Afw. met kennisgeving: 23 leden.

1.Opening en mededelingen.
Mattheu Brinke opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Hij
verheugt zich over de grote opkomst en hij hoopt dat het een goede
ledenvergadering mag worden. Daarna gaf hij het woord aan de secretaris
om de twee mededelingen te doen. Als eerste leest de secr. de namen op
van de leden die met kennisgeving afwezig zijn en vervolgens wijst de
secretaris op de flip-over, waarop men zich kan inschrijven als vrijwilliger voor
de Didatochten.
2. Inventarisatie van de rondvraag.
De voorzitter vraagt wie er buiten de agenda om nog iets heeft voor de
rondvraag. Alleen Herman Räkers meldt zich hiervoor.

3.Notulen ledenvergadering 2006
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. De voorzitter bedankt de
secretaris voor zijn verslag en verwijst de leden naar het Kettingblad nr. 2 /
2007.
4.Jaarverslag secretaris.
Dit verslag, dat evenals het bovenstaande uitgebreid in het Kettingblad nr. 1/
2007 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 Marinus de Vries en Willem van
Garderen, bracht bij monde van Marinus de Vries verslag uit van de
kascontrole, gehouden op 19 februari 2007. 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.
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6.Vaststellen Jaarrekening 2006
Marco Goossensen doet verslag van de financiën over 2006 en constateert
dat onze vereniging over 2006 een licht verlies heeft geleden. Verscheidene
oorzaken liggen hieraan ten grondslag
1. Door de slechte weersomstandigheden een gering aantal deelnemers
aan twee van de vier zomertochten,daardoor een gering resultaat
behaald.
2. Daling van sponsorinkomsten. Steeds meer sponsors haken af, nieuwe
sponsors zijn moeilijk te vinden. Marco stelt voor om een betere
acquisitie hiervoor te gaan voeren.(sterke PR-man/vrouw)
3. Door halvering van de dinsdagavondtochten ook minder opbrengsten
dan het jaar daarvoor. Probleem van bemanning een extra zorgpunt
voor leden en bestuur.
4. Niet meegenomen post in de begroting is de familiedag 2006. Ook voor
volgend jaar niet meegenomen, omdat deze voortaan 1x per 2 jaar
wordt gehouden.
Evenwel is het bestuur van mening dat zij het afgelopen jaar op een
verantwoorde wijze de spaarpot van de vereniging heeft beheerd.
Sander van der Does vraagt hoe het zit met verhouding tussen begroting
clubblad en werkelijke kosten. Waarom te laag begroot? Antwoord Marco:
Oorzaken zijn o.a verhoging van de drukkosten en het clubblad is dikker
geworden en daardoor duurder. Bovendien zijn er kosten gemaakt voor het
inbinden van de clubbladen.
Maarten de Lussanet merkt op dat de toertocht WHW wel is begroot, terwijl
deze uit het programma is gehaald. Marco: terechte opmerking. Het begrote
bedrag zal worden overgeheveld naar begroting clubblad.
7.Vaststellen begroting 2008.
De begroting, zoals deze aan de leden op papier is voorgehouden, is zonder
verdere wijziging goedgekeurd en vastgesteld door de vergadering.
8.Vaststellen contributie 2008
De contributie, bestaande uit 3 delen t.w een verzekeringsdeel, bijdrage
N.T.F.U en een verenigingsdeel, zal voor 2008 verhoogd worden met 3 %.
Deze verhoging is noodzakelijk i.v.m. de compensatie van de inflatiekosten
en de verhoging,welke het gevolg is van indexeringskosten die de NTFU in
rekening brengt. Marinus de Vries vraagt of de vergoedingen uit de clubkas
aan meerdaagse fietstochten kunnen worden afgeschaft, om zo te
voorkomen dat de contributie verhoogd moet worden.
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Mattheu zegt toe dit punt mee te nemen naar de volgende
bestuursvergadering.
Sander van der Does vraagt hoe de gemiddelde contributiebedragen liggen
bij zusterverenigingen, in de buurt of elders. Harrie geeft als antwoord dat wij
als VWV eerder goedkoop zijn dan duur, als je bedenkt dat onze leden gratis
meefietsen in alle door de vereniging georganiseerde toertochten. Geen
inschrijfgelden.
Toch zou Sander graag een inventarisatie van de contributies zien van de
omliggendge verenigingen.
Evert Jan Jansen noemt de aanpassing van 3 % een normale verhoging.
Geen bijzonderheid.
9.Benoeming kascommissie.
Marinus de Vries treedt af als kascommissielid. De voorzitter dankt hem voor
zijn werk- en opmerkzaamheid. Sander van der Does stelt zich beschikbaar
als nieuw kascommissielid; samen met Willem van Garderen vormen zij de
kascommissie 2008.
10. Introductie vernieuwd Huishoudelijk Reglement.
Mattheu vraagt wie er buiten de ingezonden brief van Sander van der Does
om, iets heeft op te merken over het vernieuwd H.R.R , zowel tekstueel als
n.a.v.
Michiel van der Does: Bij art. 19 het ‘Verenigingsorgaan’ toevoegen: ‘ onze
website’, waarop al onze informatie te lezen is. Vergadering gaat akkoord.
Verder merkt Michiel op dat bij art.20 pt. 4 een spatie moet komen tussen
‘Ingevallen’, dus :’ In gevallen waarin…..’
Daarna stelt Mattheu de ingezonden brief van Sander aan de orde. De
inhoud wordt door de voorzitter in grote lijnen voorgelezen. Daarna zet de
voorzitter eerst het standpunt van het bestuur in zake het dragen van een
helm uiteen.
Kern van het standpunt:
 In het Reglement van de Wegenverkeerswet staat het niet als
verplichting voorgeschreven.
 Tevens is het ook geen verplichting in het beleid van de NTFU.
 Bovendien vraagt verplichting om een sanctiebeleid en dienen statuten
te worden aangepast, met de daaraan verbonden kosten.
 Het bestuur stelt daarom voor om over te gaan tot een dringend advies
aan de leden om bij alle racefiets- en ATB-activiteiten een helm te
dragen.
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Hierna volgde een open en goede discussie tussen voor- en tegenstanders
van de helmplicht. Even leek de discussie in een moeilijk vaarwater te
geraken, doch door een kleine schorsing in te gelasten werden daarna twee
stellingen van het bestuur aan de leden voorgelegd:
1) Dringend advies om bij race- en ATB-activiteiten een helm te dragen
(conform bestuursstandpunt)
2) Verplicht stellen van de helm voor alle clubactiviteiten bij het race-en ATBgebeuren op de zondag,maandag, donderdag en zaterdag, uitgezonderd de
recreatietochten.
Hierover werd een stemming gehouden. Uitslag van de stemming:
42 eens met bestuursstandpunt ( stelling 1); 32 tegen.
Voorstel bestuur aangenomen. Over tot de orde van de dag.
11.Uitreiking zilveren jubileumspeld.
Ter gelegenheid van het 25 jarig lidmaatschap werden de volgende leden
onderscheiden met de zilveren jubileumspeld:
1) Ben Huisman, toegesproken door Harrie van Ooijen. Waarderende
woorden voor een bijzonder mens.
2) EvertJan Jansen, toegesproken door de secretaris. Markante
persoonlijkheid binnen onze vereniging.
3) Leo Huller, de laatste tijd wat onzichtbaar, maar toch een warm hart voor
de club. Toegesproken door Harrie.
4) Wilco Kaper, toegesproken door de secretaris. Geprezen om zijn
degelijkheid en kwaliteit en bekend als ATB expert.
5) Cees Muijnen, toegesproken door Harrie. Een doorgewinterde coryfee
binnen de club, met een hoog fietsgehalte. Inventaris van de vereniging.
Twee andere leden konden helaas i.v.m. afwezigheid niet gehuldigd worden,
t.w. Wim Grift en Jan Willem van de Water.
Vergezeld van een envelop met inhoud en zilveren speld namen de
jubilarissen de waarderingen met blijdschap in ontvangst.
12 Verkiezing bestuursleden.
Volgens het rooster van aftreden zijn drie bestuursleden aftredend: Marco
Goossensen , Piet Heij en Harrie van Ooijen. De eerste twee zijn herkiesbaar
en Harrie niet. Een instemmend applaus van de vergadering bekrachtigt de
herverkiezing van Marco en Piet.
Vervolgens volgde er een ‘beurtzang’, uitgevoerd door de leden van het
bestuur. Ieder hield een kort toespraakje voor de scheidende jubilaris.
Telkens weer en ander aspect van deze veelzijdige en kleurrijke
persoonlijkheid.
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Op ludieke en serieuze wijze werd Harrie in het zonnetje gezet, waarbij
steeds het accent viel op de geweldige inzet en zorg die hij aan de vereniging
heeft getoond en bewezen. Woorden schieten dan vaak te kort. Zichtbaar
ontroerd nam hij een album in ontvangst met allerlei ingezonden artikeltjes
van de leden, al of niet voorzien van leuke anekdotes.
Daarna kwam Gerben Attema naar voren namens de NTFU. Hij sprak Harrie
toe namens het hoofdbestuur en het districtsbestuur en prees Harrie om zijn
trouw en zijn kwaliteit als secretaris. Gerben beschreef Harrie zoals hij hem
had leren kennen. Altijd voorzichtig en altijd bezorgd of alle informatie voor
de toerkalender wel goed op papier kwam te staan. Gerben stelde Harrie
gerust dat er een goede opvolger voor hem was benoemd en hij had
vertrouwen in de toekomst. Hij overhandigde Harrie een Oorkonde namens
de NTFU en een bronzen speld. Zichtbaar ontroerd nam Harrie deze
relikwieën in ontvangst. Daarna nam Mattheu het woord en besloot de
toespraak met het ingediende voorstel van de leden om Harrie te benoemen
als erelid van de vereniging. Hierop volgde een staande ovatie van enkele
minuten. Dit voorstel behoeft geen nadere toelichting.
Uit de hand van de secretaris ontving Harrie een schitterende herinnering in
de vorm van een gebogen fietser op een moderne racefiets, geflankeerd door
een zilveren pen. Dit was voor Harrie een ongelooflijke mooie actie en hij
nam dit aandenken met grote ontroering in ontvangst. Ook Hannie werd
bedankt voor de steun achter Harrie: de secretaresse achter de secretaris.
In zijn dankwoord noemde Harrie de namen van enkele personen waaraan hij
veel te danken heeft gehad bij het uitvoeren van zijn taak: t.w. wijlen Ditty van
de Mheen, Dini Kuier, Herman Huisman. Wijnand Jonker, Wim Schenk, Peter
van de Mheen, Krik de Waart en natuurlijk vele anderen, die hij niet bij name
kon noemen. Hij bedankte alle leden voor het vertrouwen dat zij al die jaren in
hem hadden gehad en hij voelde steeds dat zijn werk gewaardeerd werd.
Dat gaf hem heel veel vreugde en zorgde voor een dankbar gevoel.
Tot zover het afscheid van Harrie.
Daarna werden er twee nieuwe bestuursleden voorgesteld t.w. Cock
SteenRedeker en Nico Wareman. Zij werden op voorstel van de voorzitter
met een instemmend applaus aanvaard door de vergadering als nieuwe
bestuursleden. Over de juiste taakverdeling zal nog een besluit worden
genomen tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering.
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13. Verantwoording en plannen m.b.t.
Winteractiviteiten
Piet Heij gaf een overzicht van de belangrijkste feiten m.b.t. winteractiviteiten.
De ATB-tochten waren weer goed voor 2188 deelnemers. Een kleine
terugloop t.o.v. vorig jaar. (224). Deze terugloop is financieel niet te
merken,daar er een prijsverhoging is toegepast. Toekomst: 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.
Ook is er een tweedaagse ATB-tocht gehouden op 9 februari in Duitsland
(Ibbenburen),waaraan 19 VWV’ers deelnamen.
De ATB- cie heeft helaas afscheid moeten nemen van Jan ten Hoeve. Hij
werd benoemd tot prominent ATB-er,met passende onderscheiding.
Ondertussen is er een opvolger voor Jan gevonden in de persoon van Hans
Kamstra. De ATB commissie zal het komend jaar dan ook bestaan uit: Wilco
Kaper, Meeuwis Schaftenaar, Jaap van de Pol, Jaap Mol, Piet Heij en Hans
Kamstra.
Pr- activiteiten.
Mattheu deelt mede dat het punt van PR nog steeds een groot
aandachtspunt van het bestuur en de vereniging is. Nog steeds zijn wij er niet
in geslaagd om iemand te vinden die dit bijzondere werk wil gaan doen. Wel
hebben wij als bestuur de functie van PR-man/vrouw wat opgesplitst in
deeltaken, hetgeen de omvang van de taak wat vereenvoudigt. Mattheu doet
een oproep aan de leden om zich hiervoor aan te melden.
Dinsdagavondteam.
De Didatochten zijn in een afgeslankte vorm gehouden, dit jaar acht tochten.
Gerekend over acht avonden zijn er 394 boekjes verkocht en werd 550 keer
een avondkaart aangeschaft. Het resultaat is nog steeds positief,maar het
bekent wel dat de bijdrage aan de verenigingskas met veel meer dan de helft
is teruggelopen. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Voor 2007 is nog steeds
geen commissie gevonden die de kar voor het nieuwe seizoen gaat trekken.
Alles is aanwezig, nu de mensen nog. In de ogen van Piet is het niet mogelijk
dat een uniek verschijnsel als de dinsdagavondtochten in Nederland gaat
verdwijnen.
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Redactie- Website.
Erik Kleinrensink deelt mede dat het kettingblad ‘leeft’ binnen de vereniging,
gelet op het aantal pagina’s per editie Er is wel sprake van een kleine
terugloop van het aantal pagina’s t.o.v.2005. In 2006 hebben wij afscheid
genomen van Adriaan Korteweg. Erik wil hem namens het team hartelijk
danken voor de geleverde bijdrage. Frans Waalders is de redactie komen
versterken. Voor het komende jaar staan er geen veranderingen op het spel
en ontvangt de redactie graag de kopij per mail in lettertype Arial. De redactie
verzoekt ook het e-mailadres kettingblad@hotmail.com aan te houden voor
het aanleveren van kopij.
M.b.t. de website deelt Erik mede dat Michiel van der Does heel veel uren
heeft besteed om een professionele website te ontwerpen. De website is tot
nu bezocht door ruim 50.000 bezoekers, waarbij opvalt dat voor en na een
evenement duidelijke pieken te zien zijn..
Seizoen 2007
Harrie geeft ,als laatste wapenfeit als bestuurslid, uitleg en toelichting bij het
programma voor 2007. Er staan weer 3 zomertochten op het programma, t.w.
op 18 mei E.K.T, 14 juli de Vuursche Valleitocht en op 1 september de
Gelderse hoeven- heide-heuveltocht. Voor deze tochten dienen nog de
nodige personele problemen opgelost te worden.
De clubritten starten weer m.i.v. a.s. zaterdag 3 maart ( bij gunstig weer), de
zondagtochten op 4maart en de donderdagavondtrainingen weer op 29
maart. De seniorenritten gaan gewoon altijd door op maandagmorgen.
Tenslotte deelt Harrie namens Gerrit en Rein mede dat de zaterdagmiddagen
goed bezocht zijn en zij hopen volgend winterseizoen gewoon weer door te
gaan.
14. Rondvraag.
Alleen Herman Räkers wenste hiervan gebruik te maken. Hij was helaas
vertrokken omdat hij nog elders moest zijn. Zijn vraag kwam dus niet aan de
orde.
15. Sluiting
Om 23.15 u sloot de voorzitter deze extra lange algemene ledenvergadering
2007 en dankte een ieder voor zijn of haar aanwezigheid en wenste een
iedereen welthuis .
Albert van Maanen.(secr.)
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Van het DiDa team
Met het voortschrijden van de winter (welke winter?) nadert met rasse
schreden het fietsseizoen. Bij menig fietser zal het dan ook alweer gaan
kriebelen. Zo ook bij het DiDa Team.
Het eerste gesprek met enkele leden heb ik al mogen voeren en hiermee zijn
de eerste stappen gezet naar een nieuw seizoen.
Wanneer start dit nieuwe DiDa seizoen eigenlijk?
Om te zorgen dat u de agenda in topconditie houd geef ik hierbij de data
waarop u ons vanaf 18.00 uur kunt vinden bij de ingang van Camping de
Haeghehorst alwaar u kunt mee fietsen op zonnige dinsdag avonden.
Op dinsdag 27 mei starten we met de inschrijving. U kunt dan een boekje
aanschaffen waarmee u alle tochten mee kunt fietsen (voor leden uiteraard
gratis)
Vanaf 3 juni tot en met 29 juli kan er dan gefietst worden. Dit zijn in totaal 9
avonden die alle negen uiteraard weer een andere route hebben en die
iedere avond weer iets leuks kan bieden. Uiteraard wachten wij in spanning
op uw komst!
Op de achtergrond ben ik inmiddels ook actief met werven van sponsoren.
Met de hoofd sponsoren zijn inmiddels goede verkennende gesprekken
geweest en de tijd zal leren wat dit oplevert.
Op de algemene ledenvergadering zal ik proberen hier iets meer over te
vertellen. Als u daar geïnteresseerd in bent nodig ik u hierbij van harte uit om
op 5 maart 2008 ook aanwezig te zijn in de Muzenhof.
Tot dan.
Nico Wareman
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Het gevecht tegen De Elspeetse Reus (2)
In het vorige nummer heb ik
aangegeven welke mannen we naar
voren schuiven in de strijd tegen De
Reus uit Elspeet. Beide heren, Groen en
Klomp, hebben zeer positief gereageerd
en zijn buitengewoon strijdvaardig. Er
zijn echter nog meer mogelijkheden.
Tactiek nummer 2: De puntentelling.
Tot en met het afgelopen jaar was het
zo, dat de punten voor de totaalscore
werden uitgereikt bij de start. Dit gaan
we veranderen, want op deze manier
kan iedereen veel punten scoren met weinig moeite. Je hoeft de rit immers
niet eens uit te rijden!
Wie kent niet het verhaal van dat puntenstrebertje van de Oude Telgterweg?
Zijn vrouw wilde op donderdagavond samen met hem naar de verjaardag van
een ontzettend oude en rijke oom gaan. Deze oom had nauwelijks familie,
had klauwen vol geld en was al 94 jaar. Ons puntenstrebertje wilde echter
met alle geweld fietsen. Wat deed hij? Hij smoesde even met de toerleider en
de tocht ging langs de Oude Telgterweg. Wie dook daar z’n eigen erf op? Het
puntenstrebertje! Het donderdagavondpunt was binnen en hij kon vervolgens
naar z’n oude, rijke oom. We gaan dus in het vervolg aan de start maar een
half punt uitdelen en wie er bij het eindpunt (bijvoorbeeld Varenlaan) ook nog
bij is, krijgt nog een half punt. Evert Jan Jansen gaat er bijna altijd een paar
kilometer eerder af, omdat hij naar Elspeet moet en zo mist hij al die halve
punten van de aankomst. Zo kunnen we De Reus verslaan.
Tactiek nummer 3: De rol van de vrouwen.
Natuurlijk lees ik de stukjes van Wijnand, mijn echtgenoot, altijd voor
dat ze naar het Kettingblad gaan om te voorkomen, dat hij al te grote
onzin schrijft. Dit stukje over tactiek nummer 3 “De rol van de vrouwen”
in de strijd tegen De Reus van Elspeet heb ik gewist. Vrouwen als inzet
van een mannenstrijd! .Daarvoor heeft Aletta Jacobs niet zoveel strijd
gevoerd! Getekend: Marijke van Lenth.
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Tactiek nummer 4: De dubbele persoonlijkheid. Met ingang van de
eerste rit in het nieuwe jaar rijdt ook het VWV-lid Wijnand van de Velde
mee. Marinus en ik hebben afgesproken dat we als dubbele
persoonlijkheid meefietsen. Marinus gaat in juni met vakantie en ik in
juli. Marinus is de slecht weer-fietser en ik fiets vooral bij mooi weer.
Soms fietsen we allebei mee, maar dan nemen we samen maar één
punt. Op deze manier is er altijd iemand van Wijnand van de Velde
aanwezig en kunnen we de Reus dus verslaan.
Concluderend kunnen we zeggen dat we het komend jaar met vier tactieken
De Reus uit Elspeet gaan bestrijden:
1.
De volledige steun van ons allen aan Geert Groen en Jan Klomp.
2.
De aanpassing van de puntentelling.
3.
De rol van de vrouwen, hierboven zo mooi beschreven
4.
De deelname van Wijnand van de Velde
De eindstand van de strijd om de Gouden Spaak voor het jaar 2008:
1.
Geert Groen
22,0 punten (na loting)
2.
Jan Klomp
22,0 punten
3.
Wijnand van de Velde 21,5 punten (Foutje van Marinus)
4.
Jos Odijk
20,0 punten
5.
Evert Jan Jansen
18,5 punten
Heren, hartelijk gefeliciteerd!
Wijnand Jonker
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Het effect van…….
Een titel die zeker nadere uitleg behoeft maar eerst de topics van de dag, ik
schrijf zondag 10 februari in de geschiedenisboeken bij, een dag waarop
Wüst vecht om van van Deutekom te winnen op de WK in Berlijn, een strijd
die Wüst in het eindklassement beslecht en van Deutekom wint.
De mannen laten nog even op zich wachten, misschien kan ik het aan het
eind nog melden alhoewel ik mijn geld nu al inzet op Sven Kramer.
Ook een dag waarop ik samen met Herman van de Pol (49) en Henk van
Koot (53) een zondagmorgen rondje, onder schitterende
weersomstandigheden, van 49 km op de ATB mocht doen.
Nu “het effect van”…….mijn vorige artikel, onschuldig en goed bedoeld heeft
dit toch enig merkbaar effect gehad, ten eerste, veel mensen kennen mij nu
en hebben mij op het artikel aangesproken, Piet Hey was écht laaiend…..niet
enthousiast hoor maar laaiend omdat zijn naam fout was geschreven, het is
namelijk Heij.
Goed ik snap dat Piet de puntjes op de i (spreek uit ie) wil hebben en ik waag
mij er bij voorbaat al niet aan om de naam van de vrouw van Piet op te
schrijven.
Menno….., ja hij vond het geweldig maar ja hij had ook gewonnen, wat me
wel opviel is dat hij de laatste paar keren niet in gezelschap van Greet op
spinning was…! Ze was waarschijnlijk alle aandacht en verhalen beu.
Rein….., hij heeft zich in de afgelopen periode slechts éénmaal laten zien op
spinning, vond mijn artikel schitterend maar heeft het niet aan zijn dochter
laten lezen!!
Goed ik kan daar in komen het is ook niet leuk om te verliezen maar de reden
die Rein gaf van het niet verschijnen op spinning….”ik heb de hele kamer op
de kop staan”….nou ja zeg, je moet ook wat bedenken.
Rein gaat om die reden niet mee naar Teutenburgerwald, dit is iets wat ik dan
weer zeer betreur en ……Menno ook.
Een ander punt van “het effect van….” betreft de zaaltrainingen bij
Bouwsports, de spinningavonden, ik zou ze bijna omdopen tot een avond
spinnen!
Dit behoeft enige uitleg, Wim, Coby en Jeanette hebben zo nu en dan andere
bezigheden dan spinning te geven en laten zich dan vertegenwoordigen door
een “Stoot” …uhhhh vervangsters.
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Gemiddeld genomen kunnen er makkelijk 24 man in de cirkel maar de
laatste keer was echt onbeschrijfelijk, Wim had een brunette ingezet, kben
effe haar naam kwijt maar dat doet er ook niet toe, de mannen stonden zo
dicht naast elkaar en de cirkel was zo klein en dit alles om maar zo kort
mogelijk bij die “Stoot” te staan, en werken die lui en zweten en trappen en ze
blijven lachen hoor!! Als zij roept 1 klikje zwaarder blijft het klikken. Ze
knipoogt een keer en hup weer 3 klikjes erbij!!
Houdt de ketting strak…..jaja ..khad het idee dat er veel meer strak bleef. Na
afloop in de kleedkamer heb ik veel ideeën gehoord….kzal jullie de details
besparen.
Dan “het effect van….”de oproep in het clubblad om op zondagmorgen
gezellig mee te gaan ATB-en.
Iedere zondagmorgen meldt ik mij trouw om 10.00 uur bij de Muzenhof voor
een rondje met mijn “maten” ……..welles gehoord van Remy????
Juist ja, alleen op de wereld terwijl het zo’n schitterend moment van de week
is…. maar goed vanochtend moest ik van Herman van de Pol begrijpen dat
sommige mensen op dat tijdstip aan hun huwelijk werken, wel met een
speciale techniek, die Herman dus niet beheerst.
Voor nu even genoeg, ik ga mij opmaken voor het komende weekend, de
ATB-tweedaagse, ik hoop hier heel veel sappige details op te doen zodat ik in
het volgende clubblad hier een uitgebreid verslag over kan doen. Willem van
Garderen gaat mee en Mattheu….kben reuze benieuwd.
Mocht een van jullie nu iets meemaken en dit wel kwijt willen mail het mij, ik
zal een poging doen hier geheel anoniem iets moois van te maken.
Moljaap1@gmail.com
Jaap Mol
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Fietsen met de senioren
Maandag 14 januari zijn we met 13 man. Het waait aanzienlijk minder hard
dan vorige week en misschien dat daarom de opkomst bijna 100% hoger ligt.
Gerrit is weer hersteld van een griepaanval, Theo hoeft vandaag niet naar
Heerlen of een andere plaats ergens in Nederland, Rins laat zich weer eens
zien, vandaag geen auto’s ophalen voor Bertus en ook Maarten is nu (net) op
tijd. Op oudejaarsdag de boot gemist maar ja, ook voor senioren geldt: “half
10 is half 10” Gingen we vorige week op pad met de “3 Henkies”, vandaag
zijn “de Hermans” in de meerderheid. Op weg naar Putten komen opvallend
veel fietsers ons aan “de linkerzijde” tegemoet. Uiteraard worden deze
“verkeerszondaars” er door Herman H vriendelijk opgewezen dat er aan de
andere kant óók een fietspad ligt. Peter laat duidelijk blijken dat hij al die
terechtwijzingen maar voorbarig vindt. Na 3 kilometer bij de Texacopomp zien
we – tijdens het oversteken - aan de overzijde een bord staan met de
aanwijzing dat fietsers richting Ermelo moeten oversteken. Koren op de
molen van Peter: “Je mond was weer sneller dan je fiets Huisman”. Herman
kan er weinig tegenin brengen. Na deze verkeersles rijdt de groep rustig
verder richting Garderen, Nieuw Milligen en Vierhouten. Na 55 km zitten we
in het PMT aan de koffie. Wim Schenk zit al te wachten en drinkt gezellig een
bakkie mee. Hij reed in zijn eentje vandaag. “Viel nog niet mee, die linkerpoot
wil maar niet meetrappen”, zei Wim.
Maandag 21 januari kan ik het zelfs niet opbrengen om te gaan kijken of er
nog iemand “zo gek is geweest” naar het DVS-terrein te komen. ‘s Middags
krijg ik een mail van Marinus (jawel, hij was er!) met de mededeling dat hij
helemaal alleen op de parkeerplaats stond. Niet zozeer “het alleen fietsen”
stelde hem teleur maar wel het feit dat niet één senior de moeite had
genomen om hem “uit te zwaaien!”. Ja Marinus, in het vorige Kettingblad
schreef ik nog dat de senioren niet bang zijn voor een buitje maar als het op
vrijdagmiddag begint te regenen en het regent op maandagmorgen om 8 uur
nóg, ja dan wordt het zelfs ons te gortig! Niettemin “helmpje af” om met dit
hondenweer toch te gaan fietsen en niet zo’n klein eindje ook! In je eentje 80
km is géén kattenpiesje. Overigens heb ik inmiddels wel het sterke
vermoeden dat jij aan het eind van het seizoen tot “de Evert Jan Jansen van
de maandagmorgen” wil worden gekroond. Maak je vooral géén zorgen want
zelfs Wijnand Jonker zou géén tactiek kunnen bedenken om jou van die
eretitel af te houden. Je bent er immers altijd en dát kon zelfs van Evert Jan
afgelopen seizoen niet gezegd worden!
Maandag 28 januari Maar liefst 14 man aan de start! Ab heeft zijn rondjes
gereden op de Weissensee, Hans is terug van 4 weken wintersport, Henk
Nagtegaal heeft flink afgezien in het Zwarte Woud en zelfs Jaap vindt het
vandaag niet te koud!
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Toch is de stemming verre van uitbundig. Iedereen weet inmiddels dat onze
fietsmaat Rein afgelopen week het verschrikkelijke bericht heeft gekregen dat
hij ongeneeslijk ziek is. We leven mee met Rein en Mieke. Bij het vertrek mis
ik Teun. Hij was de afgelopen weken veelvuldig onze gast maar vandaag
moet hij toch echt beginnen bij zijn nieuwe baas. Teun, erg gezellig dat je
erbij was! Jij straalt toch altijd een zekere rust uit en juist dat maakt het
fietsen vaak zo aangenaam! De route moeten we dit keer noodgedwongen
inkorten. Bertus rijdt lek op weg naar Uddel maar als Maarten net voorbij
Elspeet twee keer van band moet wisselen en bovendien vastgesteld wordt
dat de meeste spaken in zijn achterwiel hoognodig aangespannen moeten
worden, laten we Vierhouten toch maar links liggen. We hebben veel tijd
verloren. Via een “binnenweg” in Elspeet en met amper 50 km op de teller
arriveren we veel later dan normaal bij het PMT. Daar horen we dat Wim
bijna een half uur op ons heeft zitten wachten. Ja, soms duurt het allemaal
nét even langer dan gepland!
Maandag 4 februari Doorgaans is januari de koudste maand van het jaar
maar van winter is (nog) nauwelijks sprake. Het is iets minder druk maar “de
harde kern” is er. Met 11 man gaan we op pad. We kiezen vandaag voor
Stroe, Harskamperdennen, Kootwijk, Nw Milligen, Uddel en Elspeet. Het
waait hard maar er wordt goed gerouleerd. Alleen Jaap doet niet mee.
Ondanks de stevige wind loopt het als een trein maar 2 km vóór Ermelo krijgt
Herman het moeilijk. Best logisch want hij was de afgelopen week niet 100%.
Juist als Herman - op kop – de laatste krachten uit zijn benen voelt vloeien,
roept Jaap “Ga maar achter mij zitten Herman, biljarten kun je niet maar
fietsen evenmin. Door deze venijnige opmerking hangt Herman binnen mum
van tijd gedemoraliseerd aan de staart van de groep. Jaap geniet intens van
het lijden van Herman, zet nogeens flink aan en maakt een triomfaal gebaar
als hij als eerste zijn fiets bij het PMT stalt. Van het verbale geweld tussen
beide heren in de koffiekamer doe ik geen verslag. Toch nemen we het op
voor Herman. Het is niet de eerste keer dat de groep zich door Jaap laat
“piepelen”. Iedereen weet nog heel goed hoe hij vorig jaar eerst Wim en
vervolgens de hele groep “flikte” op de Goudsberg. Japie, dit was écht de
laatste keer dat je ons “in het pak stak!” Voortaan doe je gewoon mee met
rouleren en geen smoesjes meer aandragen om het rustig aan te doen want
we zetten er gewoon een tandje bij! En wat het biljarten betreft (Jaap acht
zich ook op het groene laken schier onverslaanbaar) stel ik voor dat de
moeilijkheidsgraad flink omhoog gaat . Jij gaat voortaan met 4 ballen gaat
spelen. Die extra bal is blauwgeel gekleurd en wordt de “linkebal” genoemd.
Door alle commotie zou ik het nog bijna vergeten maar we reden vandaag 58
km
Harrie van Ooijen
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Donderdagavondtrainingen 2008
Vooraankondiging.
Het zomerseizoen nadert weer! Ook op de
donderdagavonden kan er weer worden
gefietst.
De 1e trainingsavond is dit jaar op 3 april a.s.
We starten om 18.45 uur vanaf het parkeerterrein van DVS. In het volgende
clubblad kunt u meer informatie lezen over deze grandioze trainingsritten.
Willem van Garderen

Kilometerregistratie
Bij falende batterijen, nieuwe computertjes etc kan je
terecht bij:
Jos Odijk
E.van Grevengoedhof 9
3882 HG Putten
0341-454240
kmregistratie@vwv-ermelo.nl

GPS
De publicaties van de provincie Gelderland zullen je niet zijn ontgaan; na
Utrecht werd onlangs ook in Arnhem de provinciale fietsrouteplanner
gepresenteerd. In feite één planner Utrecht-Gelderland die hopelijk ooit
landelijk dekkend zal worden. Momenteel werken vrijwilligers in Friesland en
Drenthe aan de planner.
Bijnaam van de planner: Wikiplanner, want hij wordt gemaakt door fietsers
voor fietsers, net als bij die encyclopedie Wikipedia. Dat betekent ook dat hij
nooit af is, voortdurend verandert en verbetert en dat er nog witte vlekken op
de kaart zijn door gebrek aan lokale vrijwilligers zoals in en rondom
Nunspeet. De meeste straten staan altijd wel op de basiskaart, maar de
kenmerken staan dan nog op "onbekend". Verder moeten aanvullende
paden, bruggen en doorsteken worden ingetekend.
Experimenteer lekker met de planner, ook met de knooppuntenroutes of
eventueel downloaden naar GPSapparatuur, en stuur een mail naar
harderwijk@fietsersbond.nl wanneer je echt grote fouten of tekortkomingen
ontdekt in de regio Harderwijk-Ermelo-Putten. Daar hebben we heel veel
data ingevoerd, maar alles is zeker nog niet perfect.
Reind Fokkink, Fietsersbond Noordwest Veluwe
http://www.fietsersbond.net/fietsrouteplanner/fietsroutes-gelderland/
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Fietsen in Wales
De meeste mensen zullen wel weten dat we met een groep van 14 fietsers en
2 begeleiders naar Wales gaan fietsen.
Er is nog één plaats vrij voor een liefhebber. We vertrekken op zaterdag 14
juni in Ermelo en komen terug op zaterdag middag 21 juni in Ermelo, dus 8
dagen fietsen.
De dag afstanden zijn rond de 160 km per dag, in Engeland en zeker in
Wales is het aardig/behoorlijk heuvelachtig. In de aanloop naar de tocht
volgen we een trainings schema dat langzaam oploopt naar de 200 km. Van
de deelnemers word verwacht dat aan de meeste trainings ritten word deel
genomen.
De kosten zijn in totaal €800,= , dit is inclusief alles, eten, drinken, hotels,
overtocht, auto, enz. Het enige wat je zelf moet betalen is het drinken ’s
avonds.
De ervaring leert dat dit ruim voldoende is.
Mocht je belangstelling hebben, je kunt altijd bellen voor informatie naar
Jos v. Leuven 06 – 55 33 20 30 of
Jan willem Lagerweij 06 – 11 00 50 32 of 55 20 75.
We horen graag van je!
Jan Willem
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ZATERDAGMIDDAG ( weer of niet )
Morgen is het de laatste zaterdagmiddag van de afgelopen wintermaanden.
Ik weet natuurlijk niet wat de winter de komende weken nog in petto heeft,
maar van mij mag het weer snel zomer worden.
1 Maart begint het nieuwe seizoen weer, de toerleiders zijn weer bijeen
geweest, het programma is weer besproken,
en ook dit jaar zitten er weer mooie tochten bij, en wie weet kom je ergens
dan weer voor het eerst?
De afgelopen winter maanden zijn ook nu weer goed verlopen, op een paar
zaterdagen na gingen we meestal wel ons rondje doen.
En als onze eigen ATB tochten er waren was de deelname smiddag,s
minder, maar een persoon was er altijd.
Als er een klassement was, bijvoorbeeld als prijs (de natte IJSPEGEL ) is Jan
Klomp zeker hier de winnaar van geworden. klasse!!!!
In totaal gingen er de meeste zaterdagen gemiddeld zo,n 10 leden mee op
pad, doorgaans vaak de zelfde , jammer als je bedenkt
dat zomers veel leden vragen of we ook weer de komende winter doorgaan?
T,ja, natuurlijk, daar veranderen we niets aan!!
Maar dat doet het nu wel, waar Rein en ik zo,n 7 jaar geleden mee zijn
begonnen, laat Rein het ongewild en zeker onverwachts los.
We hadden gepland de 100.000 km binnen een bepaald aantal jaren te willen
fietsen.
Meerdaagse tochten in het binnen en buitenland, enz, enz, en dat lukte ons
ook, maar?
Maar deze keer is het niet te plannen!!!
Rein, het was fijn een fietsmaatje van je te kunnen zijn.
Veel sterkte samen.
Gerrit
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Fietsen op zondagmorgen
Jetz geht’s los, het gaat weer beginnen!
Op zaterdag 1 maart begint het officele weg seizoen
en de zondag zijn wij ook weer paraat.
Hopelijk met net zulk goed weer als het vorige fiets
seizoen, er zijn niet veel zondagen dat we niet gefietst
hebben met als oorzaak het weer ( soms was het bed wel erg lekker).
Ben benieuwd hoeveel nieuwe “race karretjes”op de weg verschijnen in het

nieuwe seizoen al dan niet in afgeslankte vorm om onze iet wat
gezettere lijven te vervoeren.
Helaas heb ik daar ook elke winter last van, ondanks alle goede voornemens.
Dit jaar moet er nog zeker 7 kilo af, want ik heb onlangs mezelf opgeven voor
mijn ultieme fiets tocht n.l. van Lasha in Tibet naar Kathmandu in Nepal met
daarin 3 passen van boven de 5000m en de hoogste pas is 5220m, pfffffff
krijg het nu al benauwd ( zuurstof gebrek).
Wat mij vooral boeit aan deze reis is de cultuur, tempels, boedischme en het
eindeloze berg landschap met het letterlijke hoogte punt de Mout Everest .
Vandaar dat iedere kilo telt, hoeft niet omhoog gefietst worden. De beloning
ligt aan het eind van de tocht, een afdaling van 180 km naar Kathmandu met
een hoogte verschil van 4600 m NAAAAAR BENEDEN.
Volgens mij is er maar één nadeel aan deze tocht en dat is n.l. hoe hoger je
komt hoe kouder het word en daar ben ik niet bepaald een liefhebber van.
Vandaar dat ik de eerste 2 zondagen niet aanwezig ben, ga n.l. op warmte
stage naar “Fuenteventura”
Wat een aanloop om te zeggen dat ik de eerste 2 zondagen niet mee fiets.
We gaan in de volgende plaatsen een koffie stop maken,
- 2 maart – Soest
- 9 maart – Zwolle
- 16 maart – Leersum
- 23 maart – Arnhem
- 30 maart – Hoog Soeren
- 6 April – Lunteren
We vertrekken zoals gewoonlijk om 08:30 uur van de parkeerplaats van
D.V.S. aan de Paul Krugerweg te Ermelo en o ja helm en club tenue wordt
erg op prijs gesteld.
Veel fiets plezier, Jan Willem
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Fietsen op zaterdag (groep 2)
Lente op komst! Bij het schrijven van dit stuk is het 13 graden en
strak blauwe lucht. Na een natte winter één van de eerste
momenten dat de lente zich aankondigt. Dat betekent tijd voor de
racefiets!
Ook in 2008 gaat de Tweede Zaterdaggroep weer elke week van
start om gezamenlijk mooie ritten te fietsen. Afgelopen seizoen was een
succesvol seizoen met een goede opkomst. De basis van de groep wordt
steeds breder en actiever. Daarnaast hebben we een aantal nieuwe
gezichten mogen verwelkomen die mede om het fietsen met onze groep lid
zijn geworden van de VWV.
De eerste rit van het seizoen zullen met groep 1 gezamenlijk rijden o.l.v.
Cock Steen Redeker. Na afloop is er erwtensoep in de Muzenhof. Voor de
liefhebbers zullen we als groep 2 na de erwtensoep de 100 km vol maken.
Hopelijk kunnen we het komend seizoen weer een aantal nieuwe fietsers
begroeten. Komend seizoen zal er niets veranderen aan de uitgangspunten
bij het rijden in de ‘tweede zaterdaggroep’:
- gemiddelde snelheid 30 a 31 km/h;
- afstanden hoger als de reguliere zaterdagroep;
- iedereen een stuk(je) kopwerk;
- motto “Samen Uit, Samen Thuis”.
Bedenk wel dat de combinatie van de lengte en het tempo enige conditie
vraagt! Zorg daarom dat je voldoende kilometers in de benen hebt om de
afstand te kunnen volbrengen.
We zien het als vanzelfsprekend dat je een helm draagt en een
reservebandje meeneemt. We starten net als de andere groepen van de
vereniging op de parkeerplaats van DVS’33 aan de Paul Krugerweg.
Voor de komende weken staat het volgende op het programma:
Zaterdag 01 maart
Vertrek: 09.00 uur (let op: start Muzenhof)
Openingstocht zaterdag groep 1+2 60 km + 40km
Toerleider: Cock Steen Redeker / Michiel van der Does
Zaterdag 08 maart
Vertrek: 08.30 uur
Oostvaardersplassen 135 km
Toerleider: Michiel van der Does

Kettingblad 44

Zaterdag 15 maart
Vertrek: 08.30 uur
Velp-Posbank 135 km
Toerleider: Jan Willem Lagerweij
Zaterdag 22 maart
Vertrek: 08.30 uur
Wijk bij Duurstede 135 km
Toerleider: Michiel van der Does
Zaterdag 29 maart
Vertrek: 07.30 uur
100 mijl van Drenthe Smilde 160 km (auto)
Toerleider: Jan Willem Lagerweij
Indien er achter een tocht ‘auto’ staat, vragen we de week voorafgaand
hieraan even contact op te nemen met de toerleider, zodat het vervoer hierop
afgestemd kan worden.
Hopelijk tot ziens op zaterdagmorgen, mocht je vragen hebben, neem dan
contact op.
Michiel van der Does (tel. 06-41361819 of does@chaos.nl)
Jan Willem Lagerweij (tel. 0341-552075)
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Fietsen op zaterdag (groep 1).
Velen van ons kijken weer uit naar het voorjaar,
zeker na een winter die volgens mij maar met één
wordt valt te omschrijven: triest. Toch hebben de
toerleiders van de vereniging niet stil gezeten, maar
waren ze druk bezig om hun conditie op peil te houden om zodoende weer
fris en met veel zin te starten aan een nieuw seizoen.
Doelen worden weer gesteld en er zullen wel de enige uitdagingen al op
papier staan bij diverse leden. Er is mij al ter ore gekomen over een fietsreis
naar Wales, maar ook de Amstel Gold Race wordt genoemd.
Dus het wordt weer hoog tijd om in groepsverband op zaterdag de wegen van
de Veluwe te doorkruisen.
De eerste zaterdag heeft het bestuur er voor gekozen om gezamenlijk een
korte tocht te gaan rijden, zodat iedereen mee kan die wil. Wij nodigen
daarom dan ook iedereen uit om op zaterdag 1 maart 2008 vanaf 09:00 uur
aanwezig te zijn voor een kopje koffie, om gezellig bij te babbelen. Om 09:30
uur vetrekken we dan in één groep richting Elspeet. Wanneer we na een
tocht van ongeveer 60 kilometer terugkeren bij de Muzenhof, staat de soep
klaar.
Voor de overige tochten zijn de routes weer met gevoel voor variatie, op
papier gezet. Let wel even op de vertrektijden, deze hebben een aflopend
schema. De tochten komen ook op de website van de VWV te staan.
De start is op de parkeerplaats van vv DVS 33 (behalve op 1 maart).
Zaterdag 1 maart
Openingsrit: de draai van Elspeet
Afstand 60 km
Toerleider Cock Steen Redeker
Tel. 06-16881741
Koffie 09:00 in de Muzenhof
Vertrek 09:30 uur vanaf de Muzenhof
Zaterdag 8 maart
Dellentocht
Afstand 100 km
Toerleider Cock Steen Redeker
Tel. 06-16881741
Vertrek 09:00 uur

Kettingblad 47

Zaterdag 15 maart
Harskamp – Loenen
Afstand 100 km
Toerleider Harrie van Ooijen
Tel. 06-14277754
Vertrek 09:00 uur
Zaterdag 22 maart
Lente Paastocht
Afstand 100 km
Albert van Maanen
Tel. 0341-653340
Vertrek 09:00 uur
Zaterdag 29 maart
Lenterit
Afstand 100 km
Toerleider bij dit schrijven nog niet bekend
Tel. 06-16881741
Vertrek 09:00 uur
Zaterdag 5 april
Hollandse Brug
Afstand 100 km
Toerleider Wim van Garderen
Tel. 06-13224953
Vertrek 8:30 uur

De tocht van 29 maart heeft op het moment van schrijven nog geen
toerleider. Dit had te maken met een plotselinge schuiven van data. Wij zullen
ervoor zorgen dat op de dag zelf een toerleider aanwezig zal zijn. Het
gegeven telefoonnummer is van Cock.
Wij wensen jullie allemaal een fijn fietsjaar toe.
Cock Steen Redeker.
Natuurlijk ook in 2008 vragen we jullie aandacht voor het volgende: “het
dragen van een fietshelm wordt dringend aanbevolen”.
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