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Berichten van het bestuur:
Blind Carbon Copy (BCC) :
Naar aanleiding van de gestelde vragen in laatstleden ledenvergadering over de interne communicatie van de vereniging, heeft het bestuur in overleg als volgt besloten.
Berichtgeving vanuit het bestuur zal altijd onder BCC gebeuren, tenzij anders vermeld of de inhoud van het bericht
er aanleiding toe geeft, op een andere wijze te handelen
Het aangeven en de mogelijkheid tot inschrijving of informatieverstrekking van een initiatief door leden, wordt de
eerste keer aangeboden en verzonden onder BCC aan alle
leden van de vereniging.
Vervolginformatie betreffende het initiatief/actie/ evenement wordt daarna alleen naar de deelnemers verzonden
met in achtneming van privacy van betrokkenen.
Indien je meer informatie wil is een mailtje of een nog korter lijntje, telefonisch contact, met de coördinator van het
initiatief een uitstekend middel.
Valschade:
In geval van schade aan clubkleding door een valpartij of
anderzijds ongelukkig voorval tijdens de ritten in clubverband, heeft het bestuur besloten met ingang van het nieuwe seizoen, zondag 17 maart 2013, per gebeurtenis het
eigen risico, opgelegd door verzekeraar in deze, te vergoeden uit de clubkas tot een maximum van € 50,-- In ieder
ander geval dient vooraf overleg met het bestuur plaats te
vinden en kan het bestuur in uitspraak van bovenstaande
afwijken.

deelnemers de opkomst mee. Dat zegt ook wat over de
verwachtingen die menig deelnemer heeft als hij de tocht
kent uit voorgaande jaren. Een goed georganiseerd geheel
met veel aandacht voor detail en aandacht voor de individuele deelnemer. Dat is iets wat gewaardeerd wordt en
verschillende keren heb horen uitspreken. En dat is zeker
de moeite waard om te onthouden en er naar te streven dit
te blijven handhaven. Aan de start bij d’n Bens verloopt
alles op rolletjes mede door het gebruik van scan and go.

Regen, ja daar kun je niets aan doen en dat maakte ook het
parcours wat zwaarder. Gezichten soms onherkenbaar door
de modder, kleding die in één wasbeurt niet schoon te
krijgen zijn, belette de diehards niet te genieten van de
toertocht. Een andere pauzeplaats dan voorgaande jaren,
dit keer bij Piet Theunissen op de Mourik, een aangename
plaats om even op een droog en warm plekje de inwendige
mens te voorzien van de rijkelijk uitgedeelde peperkoek,
pepdrank en krentenbollen.

Belangrijke data:
25-26 dec.
29 dec.
04 jan.
31 jan.

Kerst
Wèttegij't?-quizavond
Wèttegij't?-feestavond
Indoor Cycling Marathon 2013

Kuulentocht 2012
Op 18 november stond het weer te gebeuren, onze jaarlijkse Kuulentocht. De weken voorafgaande stonden dan ook
geheel in het teken van voorbereiden. Met de coördinatie
in de handen van Grad van Bommel en Leo van Eijbergen
kon dat niet fout gaan. Was het na lange tijd toch op die
zondag regenachtig, niet erg hard maar wel langdurig, voldoende om enkele deelnemers te doen besluiten niet te
rijden. Toch achteraf bezien viel met een 418

Ook dit jaar hadden Grad en Leo de beschikking over 51
vrijwilligers die zich inzetten om het verloop van de toertocht in goede banen te leiden. Meer dan de helft van het
totale ledental. Chapeau, en ieder namens Grad en Leo
hartstikke bedankt daarvoor.
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Algemene leden(bijpraat)vergadering.
Op 15 november j.l. vond de jaarlijkse bijpraatvergadering
plaats. Met een opkomst van iets meer dan 56 % een redelijke score. Voorafgaand en in de pauze kon men door middel van een fotopresentatie de belevenissen bewonderen
in de TransAlpe 2012 verreden door Chris, Maarten, Ronnie
en Eric. Tevens had Henk de Klein gezorgd voor een deel
van de presentatie over hun fietstocht, Henk, Ser, Anton en
Jan, naar Santiago De Compostella. Nieuw en voor het eerst
kon wijze van proef de medaille voor de Gouden Doortrapper 2012 uitgereikt worden. Het was Antoon (Toon) Jans uit
de C-groep die met de eer ging strijken en van de voorzitter
de medaille omgehangen kreeg. Misschien kunnen we in
een volgende editie de sponsoren zover krijgen dat zij gezamenlijk daar een leuke waardebon of iets dergelijks mee
vergezeld laten gaan. Misschien ook een idee voor de andere groepen om zo wat competitie in te brengen dat voor
iedereen haalbaar is. Niet op snelheid, daar hebben we de
tijdrit voor, maar gewoon zorgen dat je iedere zondag klaar
staat bij de kerk en je rondje meefietst.
Kerstgedachte
Een bijdrage van onze voorzitter Henk de Klein

Melchior zwoegt , met zijn 2 andere collega-koningen en
hun gevolg, al dagen door de woestijn. Zij volgen een ster
en hebben cadeaus bij zich voor een wel zeer bijzonder
kind. De tocht is bar, het zand is warm, de knechten morren, want die vinden het onzin om al dagen achter een ster
aan te sjouwen en niet te weten waarheen de tocht voert.
De kamelen zuchten onder de last op hun rug. De dorst
begint toe te slaan. Men besluit een stop in te lassen. Melchior zoekt een plaatsje om even uit de verzengende zon te
zijn en zakt even onderuit. Even het geschommel van de
kameel kwijt. Rust…….
Opeens hoort hij achter zich een stem. Een man in een rare
korte broek, een rare hoed op (misschien tegen de zon?) en
met iets in zijn hand wat niet op een kameel lijkt, maar het
zou best kunnen dat hij met dat ding is gekomen, spreekt
hem aan: “He man! Wa doede gij hier op het kerkplein?
Godde gij vandaag ok mi fietse? Wor is oe fiets??” Melchior draait zich om en vraagt: “Wie ben jij? En wat doe je
hier?” Waarop de man in zijn rare zwart-rode pakje antwoord: “Ik ga fietse. Ik ben bij de Doortrappers en straks
komen er nog veel meer van dit soort naar de kerk. Nee wij
gaon niet naor de kerk. Wij verzamelen hier. En dan goan
alle groepen enne kant uut.” Melchior kijkt verbaasd en
denkt : Fietsen? Kerk? Samen? Groepen? En vraagt: “Wat is
dat: fietsen? En Doortrappers? Nooit van gehoord?” Waar

op de man antwoordt: “Neen dat kan ik me indenken as ik
oe zo zie zitte. Nog genne goeie kneup aan die versleten jas
en me dieje stok zulde nie ver komme. Overigens ik zie ok
gen fiets. En de Doortrappers dè is een fietsclub. Hier uut
Langenbom. Un stel fietsvrienden die het hele jaar door
samen overal gaon fietsen. Elke zondag hier in de buurt,
maar ok in de Alpen, in de Dolomieten. En nog op veul
meer platsen. Maar ik zie aan ouw verbaasd gezicht dè gij
toch nie wet wor di allemaol over ga. Ik zie dè mijn fietsmaten er zijn. Houdoe!!”
……………Ineens hoort Melchior “Kom overeind. We moeten
gaan!” Als hij weer op zijn kameel zit, moet hij nog terugdenken aan die man op dat plein in zijn rare pakkie, met
zijn raar vervoermiddel, pratend over zijn club.
Toch mooi dat dat allemaal kan. Misschien is het wel mooier om op dat rare vehicle rond te toeren dan hier op deze
kameel door de woestijn te schommelen. Maar och wat
doet het er toe. Ik heb de indruk dat die mensen daar ook
heel gelukkig zijn.
Ik wens ALLE DOORTRAPPERS een gezellig kerstfeest. Lekker genieten met of zonder gezin en/of familie onder de
kerstboom, mijmerend over wat het jaar 2013 wel zal
brengen. Naar ik mag hopen gezondheid, geluk en veel
fietsplezier.
Henk de Klein
Vz. De Doortrappers

Vernieuwde website:

De stichting Samen voor AD6 heeft een nieuwe website.
Veel meer informatie over de Indoor Cycling Marathon
komende 31 januari. Nog gemakkelijker inschrijven. Neem
een kijkje op www.samenvoorad6.nl in schrijf meteen in.
Het zou mooi zijn evenals voorgaande edities de Doortrappers bij elkaar in de hal plaatsen. Laten
we eerlijk zijn dat is toch een geweldig
gezicht en een prachtig beeld naar
buiten als vereniging.
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Kerstwens:
De gehele redactie dankt jullie allen die bijgedragen hebben aan de inhoud van de nieuwsbrieven en wenst alle
Doortrappers, vrienden en familie heel fijne kerstdagen toe
en een gezond, sportief en voorspoedig 2013.

En ten slotte:
Jarigen in de maanden december & januari
26
28
03
07
22
29

dec.
dec.
jan.
jan.
jan.
jan.

Mirjam Berents-Delpeut
José de Kleijnen-Peters
Kevin Minten
Frans van Bommel
Anni Huvenaars
Bas Vloet

Namens ons allen van harte gefeliciteerd.

