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Berichten van het bestuur: 

 
 Afhalen kalenders en ledenpassen.  
Denkt U eraan dat tijdens de algemene leden-
vergadering d.d. 20 febr. de ledenpassen uitge-
reikt worden. Dat U daarna indien U verhinderd 
bent of anderzijds niet aanwezig bent, zelf initia-
tief moet nemen om de ledenpas op te halen bij 
een van onze bestuursleden. 
 

Afscheid Gerard (Grad) en Mart. 
 
Op de komende jaarvergadering van 20 feb a.s. nemen 
we afscheid van twee uitmuntende bestuursleden van 
onze fietsclub, t.w. Mart Huvenaars en Grad van Bommel. 
Beiden hebben ze bij het beëindigen van hun be-
stuurstermijn te kennen geven hun kandidaatschap niet 
meer te willen/kunnen verlengen. Beiden om zeer uit-
eenlopende redenen. 
 

Grad van Bommel, al 24 jaar 
lid van het bestuur, vond het 
welletjes. Hij had lang genoeg 
in het bestuur gezeten. Had 
weinig of geen affiniteit met 
de huidige digitale ontwikke-
ling van communicatie binnen 
het bestuur. Hij wilde graag 
dat zijn taak zou worden 

overgenomen door een jong, enthousiast lid van De 
Doortrappers. Hij wil wel een groot aantal taken, die hij 
binnen het bestuur deed, voortzetten. Zoals actief bij de 
organisatie en opzet van de Kuulentocht en de 8 van 
Oost-Brabant, contactpersoon richting de A+-groep, 
technisch ondersteuner, beschikbaar stellen van zijn 
ruimte als ontmoetings- en startplaats van de club, actief 
mee organiseren van de tijdrit... Kortom Grad gaat weg 
uit het bestuur, maar blijft heeeel erg actief voor de ver-
eniging.  
Binnen het bestuur gaat Hein Roeffen zijn taak overne-
men. 
 

Mart Huvenaars is ook al heel 
lang een zeer gewaardeerd 
bestuurslid. Hij was een 
nauwgezet secretaris en on-
derhield op voortreffelijke 
wijze de contacten bij met de 
NTFU en andere verenigingen 
en instanties. Zorgde dat alles 

wat de club in en uit ging werd gedigitaliseerd. Het door-
geven van de taken gebeurd dan ook niet door het door-
schuiven van een dikke pak mappen, maar met het uit-
wisselen van de nodige bestanden. Daarnaast heeft Mart 
binnen het bestuur de taak van vice-voorzitter uitge-
voerd, indien nodig. Zijn heldere kijk op en analyse van de  

 
te bespreken onderwerpen  gaven dikwijls een verras-
sende draai aan de discussie.  
Daarnaast was Mart een zeer loyaal collega-bestuurder 
en een fijn mens. Jammer dat privé-omstandigheden hem 
hebben doen besluiten zich niet meer beschikbaar te stel-
len voor een nieuwe bestuursperiode. 
Zijn activiteiten bij De Doortrappers zullen zich de ko-
mende periode beperken tot  lekker mee gaan fietsen op 
de zon- en woensdagen. Laten we hopen dat hij daar al 
zijn ontspanning en energie in kwijt kan. De taken van 
Mart worden over genomen door Jessy Hendriks. 
 
Grad en Mart: namens ALLE leden van de Doortrappers 
mag ik jullie bedanken voor de vele prachtige jaren die 
jullie hebben besteed aan onze club. We verliezen in jullie 
twee zeer capabele bestuursleden. Maar ook twee fijne 
mensen die er mee voor hebben gezorgd dat besturen 
van De Doortrappers iets was dat je graag en met veel 
plezier kon doen.  Bedankt!!!!!!!! 
 
Het streven van het bestuur om naast de huidige be-
stuursleden ook al kandidaat-bestuursleden mee te laten 
functioneren, werpt al meteen zijn vruchten af. Hein 
Roeffen en Jessy Hendriks, na een jaar mee vergaderen, 
nemen moeiteloos de taken over van Grad en Mart over. 
Waar vind je tegenwoordig zoiets? Alle clubs klagen dat 
het moeilijk is om bestuurskandidaten te vinden. Zelfs in 
de (gemeente-) politiek is het kommer en kwel met het 
zoeken van kandidaten voor een bestuursfunctie. 
Wij willen dan ook doorgaan met deze procedure. Voor 
het komende bestuursjaar gaan we weer op zoek naar 2 
kandidaten die al mee willen lopen met het bestuur. Een 
naam doet al de ronde binnen het bestuur. Binnenkort 
gaan we met hem in gesprek. Een tweede kandidaat zoe-
ken we vanuit de jaarvergadering van 20 feb.. 
 
Namens het bestuur, 
Henk de Klein 
 
Ledental: 
 
Per 1 mrt. Is Paul Bens geregistreerd als lid van De Door-
trappers. Paul fietst al enige tijd mee en zal voorlopig met 
de B-groep meefietsen. Paul, van harte welkom en we 
hopen dat je veel plezier beleefd aan het fietsen in club-
verband. 
Met ingang van 01 maart 2014 is Suzan Verstraten geen 
lid meer van De Doortrappers, zij heeft per 28 feb. Het 
lidmaatschap opgezegd.  Het ledental bedraagt nu 90. 
 
Wijziging telefoonnummer: 
 
Nieuw mobiel telefoonnummer van Henk Leenders: 
06 12570232 
 
Belangrijke data: 
 

 20 febr. Algemene Ledenvergadering in "De Wis" 

http://www.doortrappers.nl/
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Nieuwjaarsreceptie/ontmoeting 
Een bijdrage van een Doortrapper. 
 
Aan het eind van het wegseizoen gaat ieder zo'n beetje 
zijnsweegs, blijven koersen op de weg, met een grote 
groep het veld in met de atb en alle veldtoertochten on-
veilig maken, lekker binnen bij de warme kachel spinnen 
(doet onze poes ook), of de fietsschoen inruilen voor de 
wandelschoen en wekelijks zo'n 20 kilometer afleggen. 
Zijn er ook nog die zich teveel opgejaagd voelen tijdens 
de veldtoertochten en die op hun eigen tempo in een 
kleine groep het veld ingaan. Van de wandelaars weten 
we dat zij het nieuwe jaar inluiden (drinken) met alcoho-
lisch opwarmertje. Het is meestal toch koud. Zo ook dit 
jaar, ware het niet dat je een aantal van die bezigheden 
ook kunt combineren en aan het eind van een fikse wan-
deling of aan het eind van een lekker toertje door het 
veld met elkaar afspreekt bij een nader te bepalen hore-
cagelegenheid.  Het nieuwe jaar werd zo weer goed inge-

zet. Sportiviteit en gezelligheid staan voorop. Onze Henk 
had wel wat zorgen, (want hij zat met zijn handen in het 
haar,) zie foto, hij was toch weer het een en ander verge-
ten deze morgen. Maar dat mocht de pret niet drukken, 
zijn fiets had hij bij zich en dat was het belangrijkste. On-
der het genot van een dampende warme kop koffie el-
kaar de beste wensen overbrengen en meteen even bij-
praten over de feestdagen. De plannen die gemaakt gaan 
worden voor het nieuwe seizoen en wat zo verder al ter 
tafel komt. Ook zij die het winterseizoen op enig andere 
wijze doorbrengen zijn daarbij aanwezig, zelfs uit het na-
burige Portugal, kortom het lijkt wel een Nieuwjaarsre-
ceptie. 
 
Winteractiviteiten 
 
In de winter stil zitten,? niets is minder waar. Een grote 
groep leden z'n dertig-tal stropen wekelijks alle veldtoer-
tochten af in de omgeving. Met 100 km. op de teller te-
rugkomen is geen uitzondering. Nu werkt wel het heel 
zachte winterweer mee. Het weer zorgt er ook voor dat 
je elke zondag ook een behoorlijk club op de weg tegen 
kunt komen. Iedere zondag tegen 09:00 uur vertrekken 
en dan rond de klok van 11:00 uur aan een kopje koffie 
zitten bij de Wis.. De zachte winter zorgt er overigens wel 
voor dat z'n groep uitgroeit tot een twintigtal Doortrap 

 
pers. Een bonte mengeling van A+, A en B-groep, och 
érm. Dan is er ook nog een groepje meer onbesuisde 
Doortrappers die 's zondags een rondje door de bossen 
maken zonder opgejaagd of verrot gescholden te worden 
door achterop komende "snelle jongens". Inmiddels een 
groepje geworden van een zes á acht man. Ook zij, zijn 
rond de klok van 11:00 uur terug bij de Wis. Voeg daarbij 
onze voorzitter, die helaas door zijn problemen met zijn 
heup even niet mee kan fietsen en dat toch dolgraag zou 
willen, een gezellige boel daar in De Wis. Ook onze bur-
gervader waagt zich regelmatig samen met de wethouder 
in de Langenboomse bossen. Dat komt overigens goed uit 
dan kan hij ook ervaren hoe de mooie paadjes in het bos 
wekelijks door een aantal crossmotoren omgeploegd 
wordt. Heel erg jammer maar die jongens moeten toch 
ook ergens hun hobby uit kunnen oefenen. Kortom het 
gonst van de activiteiten iedere zondagmorgen in de om-
geving. 
 
Elektrische motoren in racefietsen gebouwd 
Een artikel uit Fietsflits..  
Over het internet gaan serieuze en minder serieuze ver-
halen de ronde dat een nieuwste vorm van doping is ont-
dekt: gemotoriseerde doping. Renners zouden elektrische 
motors in hun framebuizen monteren, om kracht te leve-
ren tijdens het trappen. De UCI ontkent dat er bewijs is 
gevonden. 
 
Hoewel het gerucht de gemiddelde lezer eerder laat af-
vragen of 1 april niet al een tijdje voorbij is, heeft de in-
ternationale wielerbond serieus gereageerd. Volgens Cy-
clingnews heeft de UCI ontkend enige aanwijzingen voor 
deze nieuwe soort 'doping' te hebben, maar werd wel 
aangegeven dat men zoekt naar mogelijkheden om de 
frames te scannen en zo alle onzekerheid uit te sluiten.  

 
De Amerikaanse site vroeg dit aan de wielerbond, nadat 
het Italiaanse dagblad L'Avvenire er dinsdagochtend over 
begon. Renners zouden de eerste vijf uur van een wed-
strijd energie kunnen sparen door met de motor mee te 
peddelen, om vervolgens de finale op een andere fiets af 
te maken. Een dag later volgde Il Giornale met het bericht  
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dat er al controles waren gehouden tijdens Parijs-Roubaix 
en de Ronde van Vlaanderen. 
 
UCI-woordvoerder Enrico Carpani en Giro-directeur Ste-
fano Allocchio ontkennen de urgentie van het verhaal. 
Marco Bognetti, consultant op materiaalgebied voor de 
UCI, zegt echter dat men al ontdekt heeft dat enkele ren-
ners gebruik maken van de techniek om 60 tot 100 watt 
uit te sparen.  
 
Een veel gehoorde naam is die van Fabian Cancellara. Op 
11 april wist een anonieme Franse renner al te vertellen 
aan Cyclismag dat er geruchten rond de Zwitser gingen, 
hoewel deze door de meesten in het peloton niet serieus 
werden genomen. Maar Anthony Roux vertelde vier da-
gen later in Le Républicain Lorrain: "Er is veel geheimzin-
nigheid rond het materiaal van Cancellara en de Schlecks. 
We mogen zijn fiets niet zien en daarom geloven steeds 
meer renners het gerucht dat er een motor in zit." 
 
Nieuwe samenstelling groepen. 
 
Met ingang van het nieuwe wegseizoen gaan we van start 
met en nieuwe samenstelling van fietsgroepen. Het zal 
even wennen zijn want het tempo zal iets anders zijn dan 
voorgaande jaren. Een verbetering of juist niet. We willen 
dat graag weten dus geef gerust eens Uw mening. Alleen 
dan kan er een gezonde ontwikkeling zijn en dat is iets 
dat we allen graag willen. We zijn immers een zeer actie-
ve vereniging. 
De samenstelling van de groepen zal er ongeveer volgens 
onderstaande gegevens uitzien. 
 
A+ groep = 17 deelnemers 
A  groep = 29 deelnemers 
B  groep  = 16 deelnemers 
C  groep  = 14 deelnemers 
ATB groep = 11 deelnemers 
Van 2 deelnemers is nog niet duidelijk bij welke groep zij 
zich aansluiten. 
 
Dan zal het in het begin vast voorkomen dat het even niet 
gaat zoals je verwacht hebt, roep dan niet meteen dat je 
in de verkeerde groep actief bent, maar neem de tijd om 
te wennen. Vaak is dat in het voorjaar toch duidelijk al 
het geval. Zorg dat je in ieder geval plezier beleefd aan 
het fietsen in een vriendengroep. 
 
Spontane acties 
 
Die zijn er binnen de vereniging ook. Ergens in december 
van het vorig jaar als de dagen op z'n kortst zijn, hebben 
een aantal leden deelgenomen aan een of andere toer-
tocht ergens in Epe. 's Morgens weg in het donker en 's 
avonds in het donker weer terug, en dan heb je geen licht  
 
 

 
genoeg meer om wat op papier(e-mail) te zetten. Komt 
nog bij dat je helemaal stuk zit van je bezigheden. Wat in 
het vat zit verzuurd niet zullen maar denken en we kijken 
uit naar een onderhoudend verhaal dat zijn weerga niet 
kent. Gemakkelijk gezegd, hoe moeilijk is het om een 
verhaal te schrijven, niet iedereen is een Komrij of Reve. 
Dat hoeft ook niet, zet op de mail wat je ervaringen zijn 
en wij maken er wel een verhaal van. Kortom, kopij, kopij 
en kopij. Stuur maar door. 
Wordt vervolgd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jarigen in de maanden februari en maart  
 

 13 feb.  Dirk de Klein 
 14 feb.  Henk de Klein 
 16 feb.  Edwin van Dijk 
 22 feb.  Chris van Sambeek 
 25 feb.  Patricia Verstraten 
   3 mrt. Henk Leenders 
   9 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. 
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