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Berichten van het bestuur: 

 
 Afhalen kalenders en ledenpassen.  

Denkt U eraan dat tijdens de algemene ledenverga-
dering d.d. 26 febr. de ledenpassen uitgereikt wor-
den. Dat U daarna indien U verhinderd bent of an-
derzijds niet aanwezig bent, zelf initiatief moet ne-
men om de ledenpas op te halen bij een van onze 
bestuursleden. 

 
 
Belangrijke data: 
 

 26 febr. Algemene Ledenvergadering bij café D'n 
Bens in Langenboom 

 8 mrt. De 8 van Oost-Brabant 
 
GPS Ledenpakket: 
 
Alle leden van de NTFU kunnen individueel een willekeu-
rig toestel bij WayPoint aanschaffen voor de op dat mo-
ment geldende winkelprijs (www.gps.nl). Op vertoon van 
een NTFU ledenpas ontvang je gratis het Ledenpakket:  

 Gratis fietssteun 

 8Gb SD kaartje met daarop de OSM fietskaart van 
midden Europa 

 40 Euro cursustegoed, te besteden bij de WayPoint-
cursussen (cursus.gps.nl).Boek ‘GPS wijzer’ 

Interesse?, ga naar de GPS-pagina voor meer informatie 
en de contactgegevens van Waypoint. 
 
Nieuwjaarsontmoeting: 
Een bijdrage van: een recreatieve fietser. 

De sneeuwval daags na Kerst heeft ook zijn sporen ach-
tergelaten in de bossen van St. Anthonis. De waarschu-
wing vorige week wel opgemerkt om "uit de bossen te 
blijven" wel gehoord maar dat valt allemaal wel mee, 
dachten sommigen. Aan den lijve ondervonden vele 
mountainbikers op 4 jan. j.l. die hun eigen rondje verkie-
zen boven de georganiseerde veldtoertochten in de om-
geving. Een groot aantal die het zat is zich verrot te laten 
schelden door daar heb je het weer, een klein aantal wat 
minder sociaalvaardige "wielrenners" (stumperds). Waag 
het niet dat jij je eigen tempo bepaald op een singel-track 
waar je al je stuurmanskunst nodig hebt om overeind te 
blijven. Je wordt letterlijk en figuurlijk er "vanaf" gereden, 
gepaard gaand met de meest verwenselijke adviezen. Als 
je dan even inschat dat er een vijftig-tal auto's met even 
zovele fietsdragers op die auto's geparkeerd staan op de 
parkeerplaats, er een honderdtal recreatieve fietsers zich 
op de paden in de bossen bevindt. Die mis je dus ook op 
de door jouw georganiseerde veldtoertocht. Die rijden 
ook geen 8 van Oost-Brabant en ook geen Kuulentocht. 
Terugkomend op de invloed van de sneeuwval onder-
vond ook een groep mtb-ers van de club die ook de keuze 
gemaakt hebben een eigen rondje te rijden. Talrijke ver 

 
sperringen op de paden van takken en zelfs hele boom-
stammen die de last van het pak sneeuw niet konden 
dragen en zich er bij neergelegd hadden. Proberen er 
omheen te sturen en zo een nieuw pad vormend of  toch 
maar afstappen er over heen stappen. Dat was ook de 
reden dat we ruimschoots na ons afgesproken tijdstip op 
de plaats van bestemming waren.  

Daar zat al uitgebreid de rest van de D-groep met aan-
hang aan de koffie. Enigszins verrast ook twee mede mtb-
ers die de aansluiting tijdens de start letterlijk op een 
haar na gemist hadden. Hadden we dan even niet kunnen 
wachten,? ja normaal gesproken wel als je nog deelne-
mers verwacht maar nu op tijd vertrekken omdat na af-
loop een groep zit te wachten en we de tijd nodig hebben 
voor ons toertje. Sorry, Wil en Ser we hebben ook niet 
meer achterom gekeken, een 'vooruitziende' blik noemen 
ze dat. 

Uiteindelijk toch een gezellig samenzijn, elkaar de beste 
wensen overgebracht en met een stralende lach begin-
nen aan een nieuw jaar. Een nieuw jaar waar nog nie-
mand wat aan verprutst heeft. Aan jou de eer om er iets  
moois van te maken en te genieten van alles wat een jaar 
te bieden heeft. 
 

http://www.doortrappers.nl/
https://www.ntfu.nl/Producten/GPSvoorclubsenleden.aspx
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Cursus "klein fietsonderhoud" 
 
Een van de winteractiviteiten die deze winter plaatsvin-
den is een spoedcursus klein fietsonderhoud. Op donder-
dag 22 januari j.l. kreeg deze cursus gestalte. Vooraf-
gaand daar aan is er bij de leden geïnformeerd naar de 
behoeft van dergelijke bijeenkomsten. Verrassend groot 
was het aantal clubleden die daar interesse in toonde. 
Theo v.d. Hei en Frans v. Kempen konden aan de slag met 
het voorbereiden van de bijeenkomst. Jessy Hendriks 

stelde de ruimte beschikbaar en zorgde 
voor de koffie en thee. Tegen 20:00 
uur hadden zich ruim 30 leden verza-
meld bij Jessy Hendriks in afwachting 
van wat die twee heren te bieden had-
den. Zich terdege voorbereid over wat 
je nu allemaal moet vertellen en laten 
zien mocht Frans het spits afbijten. 
Geen probleem voor Frans alsof het 
dagelijks werk voor hem was. Je werkt 

dan wel dagelijks met de jeugd maar neem van mij aan 
dat een cursus geven aan volwassenen is een heel ander 
verhaal. Wat kun je zelf aan klein onderhoud verrichten 
aan je fiets zodat je tijdens je fietstochtjes niet regelmatig 
geconfronteerd wordt met een slecht remvermogen, 
moeizaam schakelen en regelmatig lekrijden om zo maar 
wat te noemen. Aan de hand van de demonstraties die 
Theo en Frans uitvoerden met daarbij de zo kleine be-

langrijke handigheidjes, werd voor veel deelnemers het 
onderhoud dat je liever zelf niet doet, geminimaliseerd 
tot klein  
onderhoud wat je zelf echt wel kunt doen. We zijn be-
nieuwd wat er nu daadwerkelijk allemaal in de praktijk 
gebracht is. Wie heeft zijn fietsie in topconditie gebracht 
en rijdt straks iedereen "het snot voor de ogen"? Duide-
lijk uit het verhaal van Theo en Frans is het feit dat je dat 
wat je geleerd hebt ook regelmatig blijft doen. Theo en 
Frans, de voorzitter heeft het op de avond zelf al uitgesp-
roken maar nogmaals bedankt voor jullie wijze lessen en  
ik heb al enige andere clubleden horen vragen of hier een 
vervolg of een herhaling op komt. 
 

 
Gebruik van de fietsaanhanger 
 
Het gebruik van de fietsaanhanger wordt wat intensiever. 
Leden kunnen gebruik maken van de aanhanger. De aan-
hanger staat normaal gesproken gestald bij Erik Otten. 
Erik Otten en Henk de Klein zijn de aangewezen personen 
die het gebruik van de aanhanger coördineren. Zonder 
een aantal goede afspraken is dat moeilijk uit te voeren. 
Dat is ook duidelijk geworden nadat Erik voor het dilem-
ma gesteld werd aan wie uit te lenen en onder welke 
voorwaarden. Het sein voor het bestuur een aantal af-
spraken rondom het gebruik van de aanhanger op te stel-
len  en aan ieder van de vereniging de vraag daar kennis 
van te nemen en indien van toepassing te respecteren en 
na te leven. Dat kost slechts een kleine moeite en schept 
wel duidelijkheid in gebruik. 
 
Uitlenen fietsaanhanger Club, 
Reservering op volgorde van binnenkomst. 
We lenen de kar aan individuele leden uit als: 
Er geen andere clubactiviteiten zijn 
Minimaal 1 van de gebruikers is lid van de Doortrappers 
Hierbij gelden de regels: Het clublid haalt de kar op 
Het clublid dat de kar leent namens een groep ‘niet leden’ 
is verantwoordelijk voor de schade aan en/of diefstal van 
de fietskar. 
Van het clublid dat de kar leent wordt verwacht dat hij/zij 
de kar in dezelfde staat terugbrengt als dat hij/zij deze 
heeft meegenomen. 
Wordt de kar in clubverband gebruikt dan: 
Van de clubleden die de kar gebruiken wordt verwacht 
dat hij zoals het een goed huisvader betaamt de kar be-
heert. Concreet ’s avonds op slot zet/afsluit enz. 
Hierbij geldt de regel: 
In geval van schade/diefstal is de club verantwoordelijk 
 
Benefiets Indoor Marathon: 
 
Op donderdag 29 jan j.l. vond voor de zevende keer de 
Benefiets  Indoor Marathon plaats. Na maanden van 
voorbereiding is het de Stichting "Samen voor Ad6" toch 
weer gelukt een grandioos evenement te organiseren 
met als doel geld in te zamelen voor het Koningin Wil-
helmina Fonds. Het wordt moeilijker maar we blijven 
gaan, we blijven de strijd aangaan tegen die vreselijke 
ziekte. Gebruik makend van de faciliteiten van Fitland XL 
stonden daar op die donderdag een hal vol met spinning-
bikes klaar te wachten op even zovele deelnemers. Het 
spits werd afgebeten 's middags door de kinderen uit de 
groepen 8 van de basisscholen uit de gemeente Mill. 
Laaiend enthousiast dat zij aan een dergelijk evenement 
deel mochten nemen. Geholpen door de instructeur van 
Fitland op het podium en de vrijwilligers van De Door- 

http://www.doortrappers.nl/
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trappers hielden zij het 45 minuten lang vol op die voor 
hen toch soms wel grote spinningbikes. Om 18:30 uur 
starten de volwassenen de marathon. Enkelen voor een 
uur maar de meesten toch voor 3 of 4 uur. Samen bijdra-
gen aan dat evenement, aan dat goede doel, geld bijeen-
brengen dat ten goede komt aan de strijd tegen kanker. 
De organisatie die gesmeerd verliep mede ook door de 

hulp van die talrijke vrijwilligers die zich geheel inzetten 
om die dag onvergetelijk te laten worden. Een enerve-
rende dag waarvan op het eind het totaalbedrag van 
ruim € 8043,-- bekend gemaakt kon worden. Namens de 
organisatie maar meer nog van dat ene kind dat we hier-
door weer een toekomst hebben kunnen geven, dank je 
wel. 
 
Cursus GPS en gebruik van navigatieapparatuur. 
 
Een tweede cursus c.q. informatieavond vond in deze 
winterperiode plaats op 5 febr. j.l. Zo'n 30 Doortrappers 
luisterden naar het verhaal van Walter Arts over het ge-
bruik van Strava. Een van de vele computerprogramma's 

die voorhanden zijn om je routes voor te bereiden te 
downloaden en bij te houden welke verrichtingen je ge-
daan hebt. Een ontwikkeling waar je in de nabije toe-
komst steeds meer te maken krijgt een technologie die 
op veel plaatsen gebruikt wordt zonder dat je daar weet 
van hebt, denk maar eens aan je navigatie-apparaat in je 
auto of op je smartphone. Ik spreek m'n bestemming in 
en ik wordt feilloos naar dat punt genavigeerd. Ook bin-
nen de wielrennerij zie je steeds meer toepassingen. Re-
den we voor een aantal jaren terug nog met een tellertje 
op het stuur waarop we af kon lezen wat onze snelheid 
en afgelegde afstand was, rijden we nu met een volwaar- 

 
dige computer op het stuur met gemiddeld een 25-tal og 
nog meer functies in zich. En dat worden er als maar 
meer, we willen alle informatie van omstandigheden en 
gebeurtenissen om ons heen direct oproepbaar hebben. 
Een van de functies die de laatste  jaren doorontwikkeld 
is het navigeren via dezelfde fietscomputer. Er zijn ge-
middeld ongeveer al meer dan 130 verschillende toestel-
len in de handel. Een keuze maken wordt alsmaar moei-
lijker. Bedenk wel van te voren "wat wil ik er mee"? Voor 
de beginner moeilijk en er is eigenlijk maar een manier 
om het gebruik van navigatiemiddelen onder de knie te 
krijgen door stukje bij beetje te vragen en te doen. Een 
schat aan informatie is ook op internet te vinden. Doe 
daar eerst je voordeel mee. Bijvoorbeeld:  
www.gps.nl/fietsnavigatie 
www.gpstracks.nl 
www.fietspraat.nl 
www.gps-info.nl 
www.garmin.nl 
www.fietsnet.nl 
www.strava.com 
www.openfietsmap.nl 
www.garmin.com/basecamp 
En binnen de vereniging hebben we inmiddels ook al een be-
hoorlijk aantal leden die aardig met navigatie en met alles wat 
daarbij komt kijken overweg kunnen. Kortom een leerzame en 
gezellige avond die velen van ons nog meer gemotiveerd heeft 
zijn kennis uit te breiden en over de grenzen heen zijn blik wil 
verwijden. De avond werd besloten met een dankwoord van 
onze voorzitter naar Walter Arts de presentator van deze avond 
vergezeld gaand met een "kleinig-geitje" en tevens de presenta-
toren van de vorige bijeenkomst Theo v.d. Hei en Frans v. Kem-
pen. 
 

Bike Festival Brabant: 
www.bikefestivalbrabant.nl 

Het Bike Festival Brabant word voor de derde maal geor-
ganiseerd door de Rotaryclub Schaijk-Land van Ravenstein 
Een belangrijke missie van het evenement is het verwer-
ven van gelden voor goede doelen. Het goede doel waar 
voor gekozen is de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting. 
Het festival vindt plaats in het weekend van 27 en 28 juni 
2015 in Zeeland. 
Hein Roeffen the_roef@hotmail.com is druk bezig met het 
formeren van een team Doortrappers die aan het eve-
nement gaan deelnemen. Er is nog plaats en er zijn al 
aardig wat leden die toegezegd hebben samen een team 
te vormen. Dames, jullie kunnen niet achterblijven en 
met zoveel verborgen talent kunnen jullie die mannen 
nog een lesje leren. En wie wil dat nu niet in het donker 
met verlichting door het bos crossen over een parcours 
een kampioenschap waardig (Bart Brentjes zelf uitgezet) 
met een lengte van 8 km. over het zuidelijk deel van de 
Maashorst. Voor meer informatie kijk je gewoon even op 
de website. www.bikefestivalbrabant.nl 

 
 

http://www.doortrappers.nl/
http://www.gps.nl/fietsnavigatie
http://www.gpstracks.nl/
http://www.fietspraat.nl/index.php/overig/226-strava-wat-is-het-wat-kun-je-er-mee-en-willen-we-dit-wel
http://www.gps-info.nl/
http://www.garmin.nl/
http://www.fietsnet.nl/fietscomputer/fietsnavigatie/
http://app.strava.com/
http://www.openfietsmap.nl/
http://www.garmin.com/nl-NL/shop/downloads/basecamp
http://www.bikefestivalbrabant.nl/
http://www.rotary.nl/schaijklandvanravenstein/
http://www.bikefestivalbrabant.nl/in-2014-fietsen-we-weer-voor-de-cystic-fibrosis-stichting/
mailto:the_roef@hotmail.com
http://www.bikefestivalbrabant.nl/
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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. 
 

http://www.doortrappers.nl/

