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Beste leden, in deze Nieuwsbrief wil ik, een 
jaar na mijn vorig woordje, even terug- en 
vooruitblikken.  
 
Het afgelopen jaar was een alleszins raar 
jaar. Corona beheerste ons dagelijks 
leven, en onze clubactiviteiten werden 
zwaar getroffen. Veel kon niet doorgaan, 
zoals de LML tocht en de tijdrit. Met de 
nodige aanpassingen konden we ons 
jubileumweekend houden, konden de 
Kuulentocht en de regelmatigheidsrit 
doorgaan en slaagden we erin om in 
oktober alsnog een jaarvergadering te 
houden. Helaas moesten we ook afscheid 
nemen van Mark Mooring. 

Waar we in september met zijn allen 
dachten dat het normale leven weer op 
gang zou komen, werden we in november 
weer teruggeworpen in een nieuwe 
(gedeeltelijke) lockdown. 

Wat de toekomst ons brengt is ongewis.  
In het bestuur houden we echter goede 
hoop, goede hoop op een nieuw mooi 
fietsjaar 2022.  
We hebben dus toch weer een 
jaarplanning opgesteld, vergelijkbaar met 
de planning die we gewend zijn. 
Nieuw is de graveltocht die we 
tegelijkertijd met de Kuulentocht in 
november organiseren. 
Het nieuwe kledingtraject verloopt 
soepeltjes, dankzij de inzet van Henriëtte 
en Jos, en de bijdrage van de sponsoren, 
zodat we in maart allemaal in een mooie 
nieuwe outfit de weg op kunnen. 
En als de Cyql-app naar behoren 
functioneert wordt onderlinge 

communicatie een fluitje van een cent! 
 
We zitten nog wel dringend verlegen om 
ondersteuning bij het opstellen van onze 
Nieuwsbrief. Berichten/verhalen zijn het 
hele jaar door welkom en ook voor het 
opstellen/lay-out zoeken we nog hulp.  
Dus……………….wie? 
 
Tot die tijd houden we onze conditie op 
peil met allerlei winteractiviteiten: 
wandelen op zondagmorgen, spinning, 
mtb’en, gravelen, of toch nog op de weg 
fietsen.  
 

De feestdagen staan voor de deur. 
Namens het bestuur wens ik iedereen fijne 
feestdagen, een mooie jaarwisseling en 
een gezond fietsjaar 2022. 

Met vriendelijke fietsgroet, 

Peter de Klein, jullie voorzitter 

 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
In 2007 werden wij, Wielertoerclub De 
Doortrappers uit Langenboom, benaderd 
door een medewerker van Stichting 
Domus uit Mill met het verzoek of er binnen 
onze vereniging plaats was voor één van 
hun bewoners, voor Mark. Mark was een 
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jongen die heel graag met de 
mountainbike door de omgeving fietste en 
hun idee daarbij was dat enig toezicht 
door een wielervereniging met een 
actieve mountainbike-tak hierbij een 
goede hulp zou kunnen bieden. We 
hebben daar niet lang over na hoeven 
denken. Wij zijn een wielervereniging voor 
iedereen en dus werd Mark op 6 maart 
2007 lid van onze vereniging. Inmiddels 
alweer ruim 14 jaar. 

 

 
Mark trok vooral op met onze 
mountainbikers, maar ook bij andere 
gelegenheden was hij graag aanwezig. 
Altijd vrolijk, altijd volop spraakzaam. Hij 
voelde zich al snel thuis bij ons clubje. 
Mark was inderdaad een echte 
mountainbiker, het was zijn lust en zijn 
leven.  
 
Was hij niet met De Doortrappers 
onderweg, dan reed hij in zijn uppie door 
de omgeving van Mill.  
We konden hem op de vreemdste tijden 
en plekken wel ergens treffen.  
Binnen de kortste keren kende hij ieder 
weggetje en ieder paadje.  
 
Dat was trouwens wel handig.  
Traditiegetrouw houden wij in november 
onze jaarlijkse mountainbiketocht voor alle 
mountainbikers in de wijde omgeving.  

Mark was altijd nauw betrokken bij de 
organisatie. En dan met name met het 
uitzetten van de route. Door zijn 
verkenningstochten kende hij alle 
knelpunten en kon ons hier tijdig op 
attenderen. Op de dag van de tocht reed 
hij voortdurend over de route om 
eventuele problemen tijdig te signaleren 
en mee op te lossen. 
 
Ook rijden wij natuurlijk de mtb tochten 
van onze zusterverenigingen in de 
omgeving en daarbij was hij ook altijd van 
de partij. Was Mark een keer niet bij het 
vertrek, dan werd hij gemist. 

Tijdens deze tochten gebeurde eigenlijk 
altijd hetzelfde. Mark vertrok met zijn 
collega fietsers bij de startlocatie, reed 
een stukje met hen mee en was dan 
ineens verdwenen. Niemand wist waar 
naartoe, of waarheen. Maar, met de 
regelmaat van de klok werd hij toch weer 
ergens gezien, of onderweg als hij 
plotseling uit een zijweg opdook, of bij de 
pauzeplaats, als hij rustig met de 
organisatie stond te praten. Mark kende 
de omgeving op zijn duimpje, wist allang 
hoe de route liep en reed zijn eigen rondje. 
Menig keer zijn we zonder Mark na een 
mtb tocht huiswaarts gereden. In het 
begin natuurlijk wel bezorgd, maar 
gaandeweg met de zekerheid dat hij 
zichzelf wel kon redden. 

Op zondag 21 november was weer onze 
jaarlijkse mountainbike tocht. Op deze 
dagen hebben we het gemis van Mark 
extra gevoeld. Hij was er niet bij tijdens de 
voorbereidingen op zaterdag en ook 
zondag niet toen al de fietsers in groten 
getale naar Langenboom kwamen.  
We weten hoe Mark zich op deze mooie 
dag verheugd zou hebben. 
Dat is een herinnering die ons bijblijft, zijn 
plezier in het fietsen en hoe trots hij was lid 
te zijn van De Doortrappers. 
 
Wij hebben als wielervereniging een kleine 
bijdrage kunnen en mogen leveren aan 
zijn levensgeluk, echt iets voor hem kunnen 
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betekenen. We hebben een stukje 
invulling kunnen geven aan zijn grootste 
hobby, het mountainbiken en tegelijkertijd 
zijn wij op sociaal gebied voor hem van 
waarde geweest en is Mark dit voor ons 
geweest binnen onze vereniging. 
 
Ik ben er trots op, dat hij lid was van onze 
vereniging.  
Hij zal nog lang in onze herinnering blijven. 

Peter de Klein 
 
 
 
 
 

Op onze jaarvergadering hebben we een 
aantal jubilarissen gehuldigd. 
Een lid wordt jubilaris bij het bereiken van 
het 25-jarig en 40-jarig lidmaatschap van 
De Doortrappers. 

 
Wij feliciteren: 

Voor hun 25-jarig jubileum: 
Roel Raaymakers, Lambert van der Kolk en 
Gerard Verbruggen. Zij zijn lid van De 
Doortrappers sinds 3 maart 1994, ruim 27 
jaar dus. Zij waren niet op de vergadering 
aanwezig. Wel is er een boeket aan huis 
bezorgd. 

 

 

Voor hun 40-jarig jubileum: 
Frans van Bommel. Hij is lid sinds 9 april 
1980. Henk Leenders en Wim Willems zijn lid 
sinds 14 maart 1980. Leden dus van het 
eerste uur. 

Afscheid Marianne Oosterhout 
Ook namen we op de jaarvergadering 
afscheid van ons bestuurslid/notuliste 
Marianne Oosterhout. We zijn haar veel 
dank verschuldigd voor haar inbreng in de 
bestuursvergaderingen, haar correcte 
notulen en voor het in elkaar zetten van 
de Nieuwsbrief. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Bill Beheer B.V. 
Langenboom 

Jublilarissen 



Nieuwsbrief 2 – 2021  

W.T.C. De Doortrappers Langenboom 

 

4 
 

 
 
 

In het weekend van 10-11-12 september 
was het dan zover: ons jubileumweekend 
stond eindelijk definitief op de kalender. 
Nadat het weekend ter gelegenheid van 
ons 40-jarig bestaan in 2020 geannuleerd 
moest worden vanwege Corona, leek het 
er nu, met de nodige aanpassingen, toch 
eindelijk van te komen. 
 
De werkgroep, bestaande uit Wim Willems, 
Frans van Kempen, Arnold Cornelissen, 
Henk de Klein en Jessy Hendriks had de 
organisatie tot in de puntjes geregeld en 
dus konden we op donderdagavond onze 
bagage op het kerkplein bij het busje 
afgeven.  
Want de locatie, hotel Zum Grünewald in 
Dinslaken, was zodanig gekozen dat we er 
op de fiets naartoe konden. 

 

 
En zo stonden 40 leden op vrijdag 10 
september ’s morgens bij de kerk om in 
groepjes naar Dinslaken te fietsen. Onder 
hen een aantal mountainbikers die met de 
B-groep de 120 km meefietsten. Waarvoor 
hulde en respect! 
 
Onderweg was in Wetten de pauze 
gepland waar de fietsende leden koffie en 
gebak van de club kregen aangeboden. 
Zonder een drup regen en zonder pech of 
valpartijen bereikten de groepen in de 
loop van de namiddag de bestemming in 
Dinslaken.  

 
Na het inspecteren van de kamers en 
bezichtiging van het hotel werd er 
‘gesocialiseerd’, oftewel onder het genot 
van een drankje bijgekletst.  
Het diner ’s avonds was prima, een 
fietshotel waardig. Na het diner werden de 
laatste (sterke) verhalen voor het 
slapengaan met elkaar gedeeld. 
Voor de resterende twee dagen had de 
organisatie voor een uitgebreid 
lunchpakket gezorgd. 

Op zaterdag 11 september stond er voor 
elke groep een tocht in de omgeving van 
het hotel gepland, met onderweg in 
Haltern am See uiteraard weer de 
koffiestop met gebak van het bestuur.  
De architect van de routes was Frans. Hij 
kent de weggetjes in Duitsland onderhand 
bijna beter dan de omgeving van Mill. 
Ook de mountainbikers vonden een mooie 
route met 65 uitdagende kilometers. 
Moe en voldaan zaten we ’s avonds weer 
aan een geweldig diner. En nadien aan 
een lekkere pot bier, of een ander drankje. 

 

Jubileumweekend 
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Op zondag 12 september was alweer de 
terugreis gepland. Na het ontbijt de 
bagage in de bus en rond 09.00 uur op de 
fiets richting Langenboom. Het werd een 
aantrekkelijk reisje langs de Rijn, met pauze 
en gebak in Uedem. 
Zonder de mountainbikers deze keer. Zij 
hadden eigen vervoer geregeld en reden 
nog een mtb-route door de omgeving van 
Dinslaken. 
De andere groepen bereikten in de 
namiddag ongeschonden Langenboom 
en na een kort afscheid in de Misse toog 
eenieder weer huiswaarts. Naar de 
partners, die deze keer niet meegingen. 

We mogen spreken van een zeer 
geslaagd jubileumweekend. We hebben 
drie dagen leuk gefietst en onderwijl en 
nadien heerlijk bij kunnen praten met 
mede-clubleden. 
 
Dank aan allen, met name Wim, Frans, 
Arnold, Henk en Jessy voor de organisatie. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
De laatste tijd wordt afstandmeten.nl door 
meerdere groepen van de doortrappers 
gebruikt voor de gezamenlijke activiteiten. 
Hierdoor heb ik tijdens de jaarvergadering, 
op 21 okt. voorgesteld om voor de 
fietsgroepen die gebruik maken van 
afstandmeten een eigen (groeps)account 
aan te maken. 
 
Er zijn nu 2 groepen waar je tracks kan 
vinden van de Doortrappers, namelijk de 
B- en de C-groep. Ook Jos Bongers heeft 
een eigen account waarin hij hele mooie 
gravel routes deelt met ons.  
 
De routes kan je via de website van de 
Doortrappers makkelijk downloaden op je 
telefoon. 
Wanneer je een account opent op je 
telefoon dan krijg je een tabel met de 
routes. Kies daar je route. Als je deze wil 
downloaden kies dan “Meer” dan 
“Download route”.  Als je gebruik maakt 
van een Garmin Fiets navigatie dan kan 
de route gemakkelijk overgezet worden 
via Garmin Connect. 

Onderstaande links kun je gebruiken:  
B-groep: 
https://doortrappers.nl/routes/?id=dedoort
rappers 
C-groep: 
https://doortrappers.nl/routes/?id=Doortra
ppersC 
Gravel van Jos B:  
https://doortrappers.nl/routes/?id=Cipo14 
 

Mocht je zelf een account bij 
afstandmeten hebben dan kun je zelf een 
link maken.  
In dat geval gebruik je 
https://doortrappers.nl/routes/?id=<je_eig
en_accountnaam> 
 
Indien er behoefte is aan een account 
voor jou groep of wil je een persoonlijk 
account, voor je “eigen” tochtjes en wil je 

Routes afstandmeten.nl gebruiken 
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hulp bij het aanmaken van zo’n account 
dan hoor ik het graag. 

Tip. Zet de bovenstaande links op je 
startscherm of bij je favorieten op je 
telefoon. 
 
Fred van Dalen 

 

 

 

Nadat we in 2020 af moesten zien van 
onze traditionele Kuulentocht, waren we 
hoopvol gestemd dat de editie 2021 weer 
in volle omvang plaats zou kunnen vinden.                                                                                                                                            
Medio september het draaiboek 
opengeslagen en gestart met de 
voorbereidingen; toestemming 
natuurbeheerders, vergunning aanvraag 
bij de gemeente en de werkgroep in 
stelling gebracht. Tevens de verkenners 
het bos in gestuurd om na te gaan of de 
beoogde route nog de moeite waard is 
om te rijden.  

 

 

Goede voorbereiding is tenslotte het halve 
werk.             

 

                                                                               
Hobbeltje dat we dit jaar ook moesten 
nemen was het zoeken naar een 
alternatieve startlocatie;  D’n Bens is er 
tenslotte niet meer! Binnen het bestuur 
diverse opties besproken en bekeken. 
Uiteindelijk hebben we de tennisvereniging 
TCL bereid gevonden om ons tenminste 
één jaar onderdak te verschaffen. Dank 
hiervoor.          
                                                                                                                           
Nadat we de eerste toezeggingen en 
vergunningen binnen hadden begon weer 
het virus om zich heen te grijpen. 
Maatregelen werden aangescherpt; 
horeca beperkt, QR codes etc etc. Zou 
dan toch weer….                                                                                                                                                      
Met medewerking van een zeer 
welwillende ambtenaar van de 
gemeente, kon onder de toen geldende 
restricties alsnog een vergunning verstrekt 
worden. Zij het met de nodige 
aanpassingen. Eén daarvan is het 
inschrijfbureau plaatsen in een tent waar 
de deelnemers inclusief fiets doorheen 
konden, een drive thru. Onze dank gaat 
uit naar onze leden, Petra en Ronnie 
Verbeek, voor het ter beschikking stellen 
van de tent inclusief op- en afbouw.  

Na een week van droog weer waren de 
weersvoorspellingen voor zondag 21 
november minder positief; regen. Tijdens 
het inrichten van de startlocatie om 7 uur 
regende het. Vanaf een uur of 8 waren de 

Kuulentocht 2021 
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weergoden ons beter gezind. Het werd 
droog. Mede door de natte 
omstandigheden in de vroege ochtend 
kwamen de deelnemers wat later. Rond 
negenen was het spitsuur. Uiteindelijk 
hebben we bijna 600 betalende 
deelnemers mogen ontvangen. Een 
geweldige opkomst, mede doordat er in 
de wijde omgeving geen andere tochten 
georganiseerd waren.                                                                                             
Na afloop hebben we veel positieve 
reacties mogen ontvangen, vooral 
aangaande de route.                                                                
Dit evenement heeft, naast de 
saamhorigheid onder de leden, ook weer 
een mooie bijdrage aan de clubkas 
gedaan. 
                                                                                                                                                                                                        
Dank aan alle leden die hier hun bijdrage 
aan hebben geleverd.                                                                                                                 
Op naar de editie van 2022 welke 
gecombineerd zal worden met een 
gravelroute! 

Bert van Boekel 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Zondag 24 oktober hebben wij onze 
jaarlijkse regelmatigheids rit gehouden. 

William en ik waren vroeg uit de veren om 
de, voor de deelnemers nog onbekende 
route uit te zetten. 

Deze had ik samen met Henriette voor 
gereden op een regenachtig zondag, 
maar gelukkig was het de 24ste mooi weer 
en lag de route er mooi bij met weinig 
bladeren en takken. 

Een groep van 26 mensen was aanwezig 
voor een mooie afwisselende route. Om 
kwart voor 10 ging het eerste groepje op 
pad en daarna volgde snel de rest. 

We hadden geprobeerd om een 
verrassende route te maken en redelijk 
onbekende stukken te gebruiken. Zo 
gingen we de nieuwe fietsbrug in Cuijk 
over, namen we een klimmetje mee en 
gingen we daarna over een fietspad door 
het bos naar Nijmegen. We staken door  
terug naar Sint Walrick en via Balgoij en  
Velp kwamen we terug bij Libre. De route 
was niet iets meer als 55 km. 

Bij terugkomst konden de deelnemers 
genieten van een broodje en soep.   

Na een correcte tijdwaarneming en telling 
van onze Peter de Klein kwamen Walter 
Arts en Mark van de Heuvel als winnaars uit 
de bus. Gefeliciteerd heren! 

Deelnemers en vrijwilligers bedankt en 
hopelijk tot volgend jaar! 

Hein Roeffen 

 

 

 

 

Regelmatigheidsrit 2021 
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 Naam deelnemers opgegeven gereden   

    gemiddelde gemiddelde verschil 
1. Mark v.d. Heuvel /Walter Arts  33,5 33,64 + 0,14 

2. Peter Oosterhout / Roland Willems 29,9 29,52 - 0,38 

3. Bas Berents / Jos Bongers 32,6 32,21 -o,39 

4. Mantje Bens / Eric Schel 30 30,41 +0,41 

5. Ruud Janssen / Bert van Boekel 30,45 29,69 -0,76 

6. Maarten Toenders / Ronnie Verbeek 29,3 28,21 -1,09 

7. Frans van Bommel / Fred van Daal 29 27,74 -1,26 

8. Jan Cornelissen / Henk de Klein 26,6 25,21 -1,39 

9. Annet van Gerwen/Antoon Gerrits/Jan Hendriks 25 23,41 -1,59 

10. 
Frans van Kempen/Jessy Hendriks/Arnold 
Cornelissen 33,5 31,36 -2,14 

11. Ad Henst / Paul Bens 26 23,15 -2,85 

12. Sander Hendriks / Theo Voss 35 31,58 -3,42 

13. Gerard van Bommel / Alfred van Rooy 32 27,7 -4,3 

     

 Afstand route: 55,43 km    

 Startlocatie: Libre    

 Organisatie: Hein, /William/Peter d.K.    
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Uitslag regelmatigheidsrit 2021 


