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Wij blijven als bestuur maandelijks 
vergaderen, voorlopig nog digitaal. We 
willen in deze tijd zeker niet stilstaan. Maar 
blijven zoeken naar mogelijkheden om 
onze fijne hobby uit te kunnen oefenen en 
voor jullie hiervoor de nodige 
voorwaarden te creëren. Waar mogelijk 
en noodzakelijk zullen we jullie op de 
hoogte houden. Hebben jullie ideeën, tips, 
opmerkingen? Laat het ons horen. Wij 
willen graag weten wat er onder onze 
leden leeft en wat jullie wensen zijn. 

Wij spreken andermaal de hoop uit dat we 
zo spoedig mogelijk weer met elkaar erop 
uit kunnen om een heerlijk rondje te fietsen 
met onderweg een heerlijk bakkie koffie 
met koek. Weer toewerken naar 
uitdagingen, samen weer op pad. Tot dan, 
veel fietsplezier, rijd voorzichtig, houd je 
aan de coronamaatregelen en blijf vooral 
gezond. 
Peter de Klein 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Als bestuur hebben we (ook in eerdere 
communicatie richting de leden) 
aangegeven het advies van de NTFU en 
de coronamaatregelen van de overheid 
te volgen. 
Ieder lid is hier (zelf) verantwoordelijk voor.  
 
 
 

Het bestuur van de stichting Eigen Kweek 
in Langenboom wil alle verenigingen in 
Langenboom onderbrengen in een OMNI-
vereniging. Na talloze overlegmomenten 
heeft men gekozen voor een “light-versie”. 
Dat houdt in dat de OMNI-vereniging zich 
enkel met hoofdtaken bezighoudt. Alle 
andere clubtaken blijven de 
verantwoordelijkheid van de club zelf. Elke 
club en elke vereniging blijft dus zelf 
verantwoordelijk voor de dingen die 
“binnen hun hekken” plaats vinden. Elke 
club en elke vereniging behoudt dus zijn 
eigen leden, zijn eigen bestuur, zijn eigen 
commissies, zijn eigen contributies, enz. 

Elke vereniging blijft zelfstandig en sluit 
daarnaast een 
samenwerkingsovereenkomst met de 
Langenboomse OMNI-Vereniging. 

Ten behoeve van de voortgang is alle 
Langenboomse verenigingen gevraagd 
een intentieovereenkomst te tekenen. De 
betekenis van de intentieovereenkomst is 
als volgt (citaat): “…De vereniging 
(Doortrappers) is bekend – in hoofdlijnen 
en met de uitgangspunten – wat 
samenwerking met de Langenboomse 
Vereniging behelst. De vereniging en de 
Langenboomse Vereniging hebben de 
intentie om op grond daarvan een 
samenwerking aan te gaan. De vereniging 
en de Langenboomse Vereniging hebben 
de verplichting zich in te spannen om de 
samenwerking daadwerkelijk te 
realiseren.” 

Na overleg met de Stichting Eigen Kweek 
en overleg binnen ons eigen bestuur 

Erik Otten  
Langenboom 

Gebr. De Regter 
Langenboom 

Van de voorzitter 

Langenboomse Omni - vereniging  

 

Standpunt bestuur t.a.v. Corona 
maatregelen 
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hebben wij besloten deze 
intentieovereenkomst te tekenen. 

De volledig Informatiegids “Samenwerken 
in de Langenboomse Vereniging” is als 
bijlage bij deze Nieuwsbrief gevoegd. 
Peter de Klein 

 
 

 
 
 
 
 

 
De ‘8 van Oost Brabant’ vond dit jaar 
geen doorgang vanwege de 
coronamaatregelen. We berichtten hier al 
eerder over. Inmiddels heeft het bestuur 
zich ook gebogen over het voortbestaan 
van de ‘8 van Oost Brabant’, met als 
kennis de volgende feiten: - WC Mill heeft 
zich ook teruggetrokken uit de organisatie. 
- Doorgaan met de resterende drie 
verenigingen wordt moeilijk, sowieso m.b.t. 
voldoende ondersteuning van vrijwilligers. - 
Ook zien we de verwachte deelname 
teruglopen. Uitkomst: Bert zal, als 
afgevaardigde van de Doortrappers, in 
het Wielercollectief aangeven dat ook De 
Doortrappers volgende edities van de ‘8 
van Oost Brabant’ niet meer zien zitten. 
‘Het Wielercollectief’ van 5 
wielerverenigingen uit het Land van Cuijk 
zal blijven voortbestaan. Zij vormt een 
belangrijke rol, o.a. met betrekking tot de 
communicatie over het wielergebeuren in 
het Land van Cuijk met diverse instanties, 
waaronder Staatsbosbeheer (mtb’en) en 
gemeentes. 
Peter de Klein 

 
 

 
 
 

 

Onze jaarlijkse toertocht Langenboom-
Millingen-Langenboom (LML) staat 
gepland op donderdag 13 mei, 
Hemelvaartsdag. Inmiddels is het duidelijk 
dat deze tocht wederom niet door kan 
gaan. 

 

 
 
 
 
 

 
De huidige kledingset dateert van maart 
2017. Bij het bestuur leeft de wens om deze 
in 2022 te vervangen. Daarom hebben wij 
hiervoor het vervangingstraject in gang 
gezet. Stand van zaken: Bas Vloet (Florius) 
heeft aangegeven hoofdsponsor van onze 
clubkleding te willen zijn/blijven. Hij wil 
hierbij gezamenlijk optrekken met WC Mill 
waarvan hij eveneens lid en hoofdsponsor 
is. Daarbij streeft hij wel naar enige 
uniformiteit. Zo zullen de kledingkleuren 
(Florius)blauw, zwart en wit in beide tenues 
dominant aanwezig zijn. Ontwerp zal niet 
veel van elkaar afwijken. Er blijft ruimte 
voor eigen subsponsors en clubeigen 
details. Sponsoren die nu al overwegen 
een bijdrage voor onze nieuwe 
clubkleding te doen, en graag een plek 
op deze kleding willen, worden verzocht 
dit te melden bij verantwoordelijk 
bestuurslid Henriëtte Kikken. Een dergelijk 
verzoek betekent niet dat dit sowieso kan 
worden gehonoreerd. Als leverancier 
blijven we bij Bioracer. WC Mill heeft zich 
geconformeerd aan bovenstaande en 
ook wij hebben onze keuze gemaakt en 
gaan door met bovenstaand traject. Het 
vervolg zal zijn dat we een 
kledingcommissie optuigen, o.l.v. Henriëtte 
Kikken, in overleg met WC Mill. De 
commissie zal zich buigen over ontwerp, 
subsponsors, etc. De commissie zal uit een 
beperkt aantal leden van De Doortrappers 
bestaan (voorstel 3 leden), omdat we ook 
met WC Mill optrekken. We streven ernaar 

8 van Oost - Brabant 

 

gblik 2019  

LML Tocht 2021 

a 

Nieuwe clubkleding 
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om in het voorjaar van 2022 de nieuwe 
kleding te presenteren.  
Peter de Klein 
 

 
 
 
 
 
 
Om eenieder in de gelegenheid te stellen 
nog een bestelling te plaatsen ter 
vervanging/aanvulling van de huidige 
kledingset zal op 8 mei a.s. de bestelsite 
van Bioracer weer worden opengesteld. 
Deze zal 2 weken “open staan”. Een mail 
hierover volgt de komende dagen nog.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

‘Wat fijn zo, want ik fiets ook om samen te 
zijn!’ 

Dat ook in 2021 een seizoensopening zou 
worden georganiseerd stond voor het 
bestuur als een paal boven water. De 
seizoensopening kan namelijk voor een 
aantal Doortrappers het zetje in de rug zijn 
om toch weer, ook al is het solo, op de 
fiets te stappen. En dat doet het fysieke en 
mentale welbevinden goed en is, zeker in 
deze tijd, erg belangrijk. 

Er werd een voorbereidingsgroepje 
gevormd (Jessy, Hein en Henriëtte) en 
bedachten diverse scenario’s, die 
uiteraard pasten binnen de 
coronamaatregelen. Wat als solofietsen 
het enige is dat kan? Wat als de terrassen 

wel open zijn en we met vieren mogen 
fietsen? Wat als er niets verandert en het 
blijft zoals het is? De datum van de 
seizoensopening werd wat 
vooruitgeschoven. We wilden de kans zo 
groot mogelijk maken op fietsen in een 
viertal of meer. Tegen beter weten in, 
werd met de verdere communicatie 
gewacht tot de laatste persconferentie 
door 28 maart. Maar de maatregelen 
werden niet versoepeld en het werd een 
‘alternatieve seizoensopening’. 

Op zondag 28 maart verzamelden zich 
heel wat Doortrappers op verschillende 
plekken in de buurt van de kerk. Niet 
alleen wegrijders, maar ook 
mountainbikers waren van de partij. Er 
stond een stevige zuidwestenwind (19,9 km 
per uur) en het was niet al te warm (7°C; 
gevoelstemperatuur 3°C). In de groepjes 
die her en der stonden werd volop (op 1,5 
meter) bijgepraat en een groepje vertrok 
daardoor, tegen de gewoonte in, pas ná 
9.00 uur. En dat praten ging in tweetallen 
op de fiets gewoon door. Een aantal had 
elkaars tochtjes kunnen volgen via social 
media, zoals Strava. Maar het gezicht en 
een stem spreken een ander verhaal dan 
je kunt lezen op Strava! Een Doortrapper 
vatte het goed samen: ‘Wat fijn zo, want ik 
fiets ook om samen te zijn!’. En op 1,5 
meter samen, smaakt koffie, ook al sta je 
buiten in de wind, voortreffelijk! 
Henriëtte Kikken 

 
 
 

 

 
 
 
 

  
 

Traditioneel gezien starten we ons seizoen 
altijd ergens begin maart met een 
gezamenlijke opening en een ontmoeting 
na de eerste tocht. Dan worden er weer 

Bill Beheer B.V. 
Langenboom 

Alternatieve seizoensopening 

 

Start seizoen/fietsen in groepen 

 

Bestellen huidige clubkleding 
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plannen gemaakt voor het nieuwe seizoen 
en pikken de meesten weer aan na de 
winterperiode om samen op de weg te 
gaan fietsen.  

Dit jaar is dat wat wisselvalliger en het is te 
hopen dat we snel weer in groepen de 
weg op mogen. Het zal dan voor velen 
weer zoeken zijn naar de juiste vorm en 
kijken of je weer meteen met de 
gebruikelijke groep mee kan. 

Rede te meer om weer even samen stil te 
staan bij de afspraken in de vereniging 
voor het fietsen in groepen. 

Als je besluit om eerst weer de draad op te 
pakken bij een lagere groep, dan ben je 
daar van harte welkom. Je bent dan wel 
te gast in de andere groep en hou daar 
rekening mee. Pas je aan naar de 
afspraken binnen die groep en laat de 
groep zelf het tempo bepalen. 

Lukt het niet om in je eigen groep het 
kopwerk mee te draaien, geen probleem, 
dan laat je dat de anderen lekker 
opknappen. Lukt het niet om zonder 
kopwerk in de groep met het tempo mee 
te kunnen, ook geen man over boord, dan 
past de groep zich aan. Lukt dat een paar 
weken op rij niet, ga dan tijdelijk een 
groep lager fietsen zodat je weer ritme 
opbouwt. 

Een ander punt is om te proberen 
nieuwe/potentiële leden met zijn allen te 
stimuleren om met onze vereniging kennis 
te maken. Iedereen is van harte welkom 
om in de groep mee te fietsen en kennis te 
maken met de sport en onze vereniging. 
Verwacht wordt dat ze na een keer of drie 
mee fietsen kunnen beslissen of ze lid 
worden en hopelijk zijn ze dan ook 
overgehaald om daar mee verder te 
gaan, dan houden we ook aanwas van 
onze club om met groepen te kunnen 
blijven fietsen. 

We hopen dat we op deze manier 
iedereen weer actief onze hobby zien 
oppakken zodra het weer kan. Het fietsen 
in de groep met de gezelligheid onderweg 

en tijdens de pauze is voor de meesten 
onder ons namelijk zo veel leuker dan het 
alleen onderweg zijn. Hopelijk dragen ook 
deze tips bij aan het gezamenlijk actief 
oppakken van de sport en het stimuleren 
van elkaar om weer op de fiets te 
stappen. 
Paul Bens 

 

 

 

 
Op zondag 4 april is oud-lid Piet Schamp 
na een kortstondige ziekte overleden. Piet 
was jarenlang een trouw lid van De 
Doortrappers en enige tijd ook bestuurslid. 
Wij wensen zijn vrouw Joke en hun zoons 
Jürgen en Robert, hun partners en 
kinderen, heel veel sterkte met dit grote 
verlies. 

 
 

Op vrijdag 16 april heeft Langenboom op 
grootse wijze afscheid genomen van 
kroegbaas en sponsor van onze vereniging 
John Bens. John droeg onze vereniging 
een warm hart toe en ontelbaar zijn de 
keren dat we voor een drankje na een 
tochtje, of voor een vergadering, of 
toertocht, bij D’n Bens onderdak vonden. 
Wij wensen Henrita, Gijs en Babs en Tom en 
Gies heel veel sterkte. 

 

 

 

Overlijden oud-lid Piet Schamp 

Overlijden John Bens 
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Zoals bekend heeft het jubileumweekend 
in 2020 niet plaats kunnen vinden 
vanwege Corona. 
Op dit moment is nog heel onzeker of het 
dit jaar wél door kan gaan, en vooral ook 
in welke vorm. 
Wat we wel alvast kunnen vermelden is de 
datum: 10, 11 en 12 september 2021. Zet 
die – onder voorbehoud – in je agenda! 
 
 
 
 
 
 
Nogmaals deze oproep! 
Wie het leuk vindt om een bijdrage te 
leveren aan deze nieuwsbrief of goede 
ideeën heeft, mag zich melden bij 
Marianne Oosterhout via email: 
mhmhendriks@live.nl 
Dit hoeft overigens niet per definitie in de 
vorm van een “redactielid”, maar denk 
ook aan het aanleveren van een artikel, 
het sturen van leuke foto’s, een anekdote 
etc. Wees creatief, dat maakt het lezen 
van deze nieuwsbrief (nog) boeiend(er). J  
 

Bill Beheer B.V. 
Langenboom 

Oproep redactielid/leden 

 

Jubilieumweekend 2021 

 


