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Berichten van het bestuur: 
 
In memoriam Piet Kremers 
 
Op de bestuursvergadering van januari jl. bereikte ons het 
bericht van het onverwachte overlijden van Piet Kremers 
uit Mill. Piet is samen met zijn vrouw Petra vanaf de oprich-
ting lid geweest van De Doortrappers. Een man van het 
eerste uur. Een gedreven man die wist waarvoor hij ging en 
zijn beste kwaliteiten aan de club ter beschikking heeft 
gesteld. Jaren heeft Piet een belangrijke rol vervuld in het 
bestuur, was actief fietser in de diverse toen al bestaande 
fietsgroepen. Petra was een van de mede-vormgevers van 
ons vroegere clubblad “Ut Fietske”.  Ook zoon Mark heeft 
lange tijd de Doortrappersgelederen mee versterkt. Met 
respect denken we terug aan de mens Piet Kremers en zijn 
bijdrage voor De Doortrappers. Zijn vrouw Petra  en de 
kinderen wensen we heel veel sterkte met het verlies. 
 
Belangrijke data:  
 

 21 febr. Algemene Ledenvergadering    
   in “de Wis”. Aanvang 20:00 uur 

 10 mrt. 8 van O-Brabant 
 17 mrt. Seizoensopening 

 
 
Toerkalenders: 
 
Een oproep aan de groeps-coördinatoren, voor het maken 
en indienen van de toerkalender voor het komend seizoen. 
Indienen bij de secretaris graag,  Mart Huvenaars Meteen 
een goed moment om eens na te denken over het bijhou-
den van verreden kilometers in clubverband. We kunnen zo 
een nieuwe dimensie aan het toeren toevoegen. Aan wie 
kunnen we aan het eind van het seizoen de "Gouden Door-
trapper" uitreiken? Wie laat het minst verstek gaan? Een 
toevoeging van competitie. Nog meer motivatie om iedere 
zondag bij de kerk aanwezig te zijn en mee te toeren. Heb-
ben we al een zeer hoog presentieniveau, zal dat zeker 
uitgroeien tot een nog hoger niveau.  
Het zou wel goed zijn als je van te voren hiervoor een aan-
tal afspraken maak, zoals b.v. 

 Alleen de kilometers vermeld op de  toerkalender tellen mee. 
 De kilometers van andere uitstapjes of activiteiten  (Dolomie-

ten en/of Vogezen e.d.) tellen niet mee. 

 Ieder moet in staat zijn de tocht te kunnen rijden. Dus  geen 
woensdagavondtrainingen of anderzijds doordeweeks ge-
plande tochtjes. 

 Indien iemand tijdens de rit afhaakt om welke reden dan ook 
worden de helft van het aantal kilometers geteld. 

 
Denk je hierover nog ideeën ter verbetering aan te kunnen 
dragen, schroom dan niet en meld dat even aan het be-
stuur.  
 

Wètte gij ‘t nog? 
 
Een week lang geen oog dicht gedaan, de slaap niet kunnen 
vatten, uit de slaap gehouden, hoofdpijn van overgehou-
den, naar de drank gegrepen (glas warme melk) etc,etc, en 
waarom.? De kater van de buurman is door het zachte 
weer in de veronderstelling dat het voorjaar aanbreekt en 
loopt nachtenlang te janken in de hoop een aardige poes 
tegen het lijf te lopen. Het moment suprême van de quiz 
nadert, dit kunnen we niet hebben. Uiteindelijk op vrijdag 4 
januari wordt het startsein van de eerste  Wètte gij ‘t gege-
ven. Een boekwerk met de meest uiteenlopende vragen 
verdeeld over een scala aan onderwerpen. Een dictee in de 
Wis. Goh, wat heb ik die moedermavo gemist. Stammetjes 
opmeten in De Langenboomse Bossen, wat een bezigheid. 

Wat te doen,? Gaan we die Langenbomers echt helpen al 
hun vraagstukken op te lossen of geven we slechts een 
handreiking?. Moeten we tot het uiterste gaan of geven we 
de andere teams ook een kans?. Zoals het bestuur van onze 
vereniging door de jaren heen heeft bewezen doordacht te 
werk te gaan en weloverwogen keuzes maakt, zo ook nu 
wijkt men daar niet vanaf. Zij hebben ook als team inge-
schreven. Een bescheiden rol, echter met een in hoge mate 
aanwezig zijn van intelligentie en doortastendheid, leiding 
gevend daar waar dat op juiste moment nodig geacht 
wordt. Ten slotte 39 teams voor laten gaan getuigt in grote 
mate respect te hebben voor je mededingers. Bewijzend 
hiermee hoe nobel bescheidenheid kan zijn. We feliciteren 
de organisatie met het succes van dit evenement en alle 
deelnemers met hun behaalde resultaat. Enne…… Bart je 
kunt je telefoonabonnement nu wel weer deblokkeren, ze 
weten nu wel dat je achternagezeten werd door unne   
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kwoie hond op de Gasthuisstraat. We kunnen nu onze slaap 
ook weer inhalen, de kater van de buurman was een gevolg 
van overmatig vloeien van alcoholische drank een avond 
tevoren. 
 
Teamfoto: 
 
Eindelijk is het gelukt. Ans Meulepas is er op bijzondere 
wijze in geslaagd de dol enthousiaste Doortrappers op een 
foto te krijgen. Nagenoeg iedereen was aanwezig in De Wis 
om met zijn nieuwe tenuetje op de gevoelige plaat te wor-
den vastgelegd. Het resultaat is verbluffend, zie onder-
staande prenten. 

 
Wil je zelf ook een mooie foto van jou en de overige cluble-
den? Dan kan die uiteraard worden besteld. 
Dat kan  rechtstreeks bij Ans Meulepas. Ga naar haar site: 
info@ansmeulepas.nl en bestel daar de groepsfoto van de 
Doortrappers. Je kunt kiezen uit de volgende afmetingen: 
 13 x 18 cm en deze kost dan: € 1,10, en/of 
 15 x 20 cm en daarvan is de prijs: € 2,20 
Doen!!! Want jullie staan er allemaal “skon” op. Of ge moet 
naast de verkeerde buurman of –vrouw staan. Pech ge-
had!!! 

 
Niet kijken naar het vogeltje maar zwaaien naar een vogel-
tje.??. De foto's zijn ook nog een keer op de website te 
bewonderen.  www.doortrappers.nl  
 
 
 

 
Indoor Cycling Marathon 2013 
 
En dat is het geweest, een geweldig evenement waar een 
15-tal Doortrappers op vrijwillige basis een bijdrage heeft 
geleverd dat er voor gezorgd heeft dat het een geslaagd 
evenement werd. Heren en dames nogmaals dank daar-
voor. Op de avond zelf een bedrag van € 10.318,-- bij elkaar 
gespind door enthousiaste deelnemers die in hun enthou-
siasme nog eens aangemoedigd werden door een keur aan 
instructeurs en special guests. Daarbij de deelnemende 
Doortrappers die de naam van de vereniging eer aan deden 
door ook nog eens gewoon maar even 5 uur lang het beste 

van hun kunnen te geven. Een pracht gezicht en een mooi 
stukje P.R. voor de vereniging. Gebruik de volgende link om 
de rest van de foto's te bekijken. Fotos Indoor Cycling Ma-
rathon 2013 
Samen er voor gaan, Samen voor Ad6. 
 
Jaarverslag 2012. 
 
Het ledenaantal is in 2012 iets teruggelopen van 92 naar 89 
leden.  
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Hieronder enkele statistieken over 2012 
Aantal leden: 89 
Aantal heren: 78  
Gemiddelde leeftijd heren: 48 Jaar 
Aantal dames: 11 
Oudste lid:  73,7 jaar 
Jongste lid:  16,4 jaar 
A-Groep: 26 
B-Groep  : 39 
C-Groep: 13 
MTB:  7 
Onbekend: 4 
In 2012 zijn net als in de voorafgaande jaren weer een 
groot aantal activiteiten ontplooit.  
Hoogtepunten daarin waren onze eigen LML tocht op 17 
mei: 700 deelnemers uit alle windstreken van Nederland!  
En natuurlijk de ‘Kuulentocht’  op 18 november met, on-
danks het slechte weer toch nog 418  deelnemers.  
Ook de acht van Oost-Brabant stond weer op het pro-
gramma; In het aantal deelnemers is helaas een terugloop 
te bemerken. In 2012 slechts 600 deelnemers 
 
De traditionele seizoensopening en de koffiedrink momen-
ten stonden natuurlijk ook weer op het programma. 
Door het seizoen heen zwermden de Doortrappers in ver-
schillende groepssamenstellingen uit om deel te nemen 
aan: 

 De Ronde van Vlaanderen 

 Amstel Gold race 

 De Oranjetocht op 30 april te Horst met afsluitende 
BBQ. Dit is zo goed bevallen dat het een heel gezellige 
traditie aan het worden is. 

 Luik Bastenaken Luik 

 Klimmen Monschau Klimmen 

 Fietsweek in de Italiaanse Dolomieten 

 De MH2D met daaraan gekoppeld een verblijf op de 
camping te Schoonbron 

 Parcours Wereldkampioenschap  Valkenburg 

 Tocht naar Santiago de Compostella 
 
Nieuw was dit jaar de tijdrit. Dit werd meteen een groot 
succes en krijgt dan ook zeker een vervolg.  In de quiz Wet-
te ge ’t werd er zelfs een vraag over gesteld.  
 
De Bestuurssamenstelling in 2012 
Henk de Klein:  voorzitter 
Ger van der Duijn: penningmeester 
Mart Huvenaars: secretaris 
Wim van Summeren: notulist en coördinator LML  
  

 
en vertegenwoordiger B groep. 
Leo van Eijbergen: coördinator LML.  
Gerard van Bommel: coördinator Kuulentocht en vertegen-

woordiger A groep. 
Henk Hofman: coördinator nieuwsbrief en vertegen-

woordiger C groep. 
 
Het bestuur vergaderde in 2012 10x. 
Daarnaast werd in februari de algemene ledenvergadering 
gehouden en in oktober de, hoe kan het anders, de traditi-
onele bijpraatvergadering. 
Financieel heeft de vereniging de zaken goed onder contro-
le, en dankzij de kledingbijdrage wordt er alweer een mooi 
spaarpotje gevormd voor de toekomstige vervanging van 
de kleding. 
 
En ten slotte: 
 
Met het fietsje met de smalle bandjes bij de mecanicien 
geweest.? Toppie in orde en klaar voor het nieuwe sei-
zoen.?  
Dan hebben we ook nog een aantal: 
 
Jarigen in de maanden februari & maart 
 

 13 febr. Dirk de Klein 
 14 febr. Henk de Klein 
 16 febr. Edwin van Dijk  
 22 febr. Chris van Sambeek 
 25 febr. Patricia Verstraten 
 03 mrt. Henk Leenders 
 09 mrt. Toon Willems 
 10 mrt. Paul Lubberding 
 15 mrt. Ronnie Jans 
 19 mrt. Jos van den Broek 
 23 mrt. Theo van de Hei 
 27 mrt. Wil Burgers 

 
 
Namens ons allen van harte gefeliciteerd. 
 


