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Berichten van het bestuur: 
 
Belangrijke data:  
 
10 apr. Koffiedrinkmorgen op de Horst (Groesbeek) 
05 mei Langenboom-Millingen-Langenboom 
07 mei Finish Giro d'Italia Oranjesingel in Nijmegen 
 
Algemene ledenvergadering: 
 
Op 25 febr.j.l. vond de Algemene Ledenvergadering 2016 
plaats. Deze keer bij d'n Bens omdat de locatie bij De Wis 
niet beschikbaar was. Het bestuur aanwezig met een 45-
tal andere leden goed voor 63% van het totaal ledenbe-
stand. Een griep-epidemie die al geruime tijd heerst was 
misschien de oorzaak van verhindering van een aantal 
leden die toch graag bij de vergadering aanwezig wilden 
zijn. Maar ja, we hebben hen allen beterschap gewenst 
en meer kun je op dat moment even niet doen. Onder de 
indruk van tal van ontwikkelingen binnen de club zoals de 
thema-avonden, het opstarten van een dames-ploeg, de 
grensoverschrijdende activiteiten voor het komend sei-
zoen, de protesten die de vereniging uitspreekt naar de 
handelswijze van de N.T.F.U. over de "contributieswitch" 
waaraan zij halsstarrig vasthouden etc,etc., genoeg om 
een vereniging in beweging te houden. 
De penningmeester die het financieel overzicht toelicht 
en prompt daarop de vraag krijgt waarom wij als club 
zoveel geld in kas houden.? Kunnen we dat niet beste-
den.? Als gezonde vereniging moet je soms wel eens over 
een financiële buffer beschikken, denk alleen maar eens 
het financieren van de nieuwe kledinglijn die er aan gaat 
komen en waarvoor in beginsel een kleine € 00.000,-- 
(mag geen getal noemen) opgehoest moet worden, op 
dergelijke momenten en daar is voor gespaard, is het wel 
gemakkelijker en goedkoper dan het hele bedrag bij de 
bank te lenen met een rentepercentage dat er vaak niet 
om liegt. We vergoeden als club ook het eigen risico in 
geval van schade aan kleding en of fiets door een onge-
val. We sparen ook voor diverse activiteiten die jaarlijks 
plaatsvinden of vijfjaarlijks het jubileumweekend, kortom 
zoveel blijft er niet over. 
Een compliment naar onze penningmeester is hier wel op 
z'n plaats. 
Na ruim een uur vergaderen kan onze voorzitter met 
dank zeggend aan geledingen, de vergadering sluiten en 
kunnen we nog wat nakeuvelen onder het genot van wat 
versterkende drankjes. Een nieuw seizoen dient zich 
langzaam aan en we kunnen weer genieten van al het 
moois dat ons weer te wachten staat. 
 
Opening zomerseizoen: 
 
Traditie is het openen van het zomerseizoen met een 
rondje om de kerk of een toertje door het bos of een be-
zigheid anderzijds. Afsluitend met een samenkomst bij 
café Libré in Mill. Wat te doen deze morgen, een tem 

 
peratuur van -2 ⁰C, op zich niet zo erg, maar de straffe 
bries die er staat. De diehards kiezen toch voor de weg  
terwijl er ook een groep MTB-ers kiezen voor het rijden 
van route volgende week de 8 van O-Brabant. Een mooie 
gelegenheid om te controleren of de route-coördinator 
zijn werk goed gedaan heeft. We hebben er alle vertrou-
wen in. Tegen 11:00 uur is ongeveer ieder terug bij café 
Libré en kunnen we wat opwarmen met een kop koffie 
en een kop erwtensoep met roggebrood en katenspek. 
Verwachtingen worden uitgesproken en afspraken ge-
maakt over de voorbereidingen en activiteiten die komen 
gaan. 
Een begin is gemaakt de kop is er af we mogen weer. 
 
Damesteam Doortrappers: 
 
Met een oproep in de regionale weekbladen werden alle 
dames in de gemeente Mill en omstreken uitgenodigd 
om eens uitleggen en duidelijk te maken wat zij zoeken 
en vooral wensen in de wielersport. Er zijn nog veel een-
lingen die graag zouden willen maar niet goed weten hoe 
te beginnen. Op woensdag 2 maart j.l. hadden zij de gele-
genheid hun wensen en remmingen uit te spreken. Een 
informatieavond die georganiseerd werd door Chris van 
Sambeek, Hein Roeffen en Henk de Klein. 

Zij stelden zich op als aanhoorders van de wensen van tot 
nu toe een viertal dames. Heel basale kennis, van het in 
een groep rijden of een kleine reparatie onderweg, hoe 
te handelen als je lek rijdt, voor de meesten van ons ge-
sneden koek maar voor sommige dames net een te grote 
barrière om de daad bij het woord te voegen. Uit het hele 
verhaal en de mogelijkheid zich eens uit te kunnen spre-
ken ontstond gaandeweg nog meer enthousiasme als 
voor zij kwamen. 
Uiteindelijk leidde dat tot een eerste afspraak om samen 
onder deskundige begeleiding van een aantal Doortrap-
pers een poging te wagen en een rondje met elkaar te 
gaan rijden. Het probleem van een grote investering om 
aan de wielersport te beginnen was er gelukkig niet, een 
aantal dames zijn al eens eerder door de omgeving ge-
pushed om te gaan wielrennen en voorzien van kleding 
en fiets-materiaal. De verwachting is aanwezig dat wel-
licht ook een aantal van de dames die al lid zijn van de 
Doortrappers en zich met name bezighouden met het  
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mountainbiken, aansluiten bij de wekelijkse toer op de 
weg.  
Voorlopig kiezen de dames voor de dinsdagavond als we-
kelijks moment. Een begin is door deze dames gemaakt 
en wij wensen ze met ons allen natuurlijk heel veel suc-
ces maar nog belangrijker heel veel fietsplezier. 
Vertel dit verhaal gerust in je omgeving en leg uit dat wij 
als club die dames de mogelijkheid bieden om aan die 
heerlijk sport deel te nemen. 
 
8 van O-Brabant 2016: 
 

Op zondag 6 maart stond 
het weer te gebeuren, de 
fictieve afsluiting van het 
winterseizoen en de ope-
ning van het wegseizoen. 
De 8 van O-Brabant geor-
ganiseerd door WTC-Mill, 
TC Oost Brabant, TWC De 

Tweewielers en WTC De Doortrappers staan garant voor 
een evenement dat er zijn mag. Maar op enkele plaatsen 
waar je een marathon van 120 km op je mountainbike 
kunt rijden. Ten tijde dat Bart Brentjes als eerste olym-
pisch kampioen werd op een discipline die voor het eerst 
een onderdeel was op de spelen, ontstond een explosie-
ve groei van mountainbikers. Nu zien we dat na verloop 
van jaren die motivatie wat terug loopt. Dat laat zich ook 
langzaam gelden in de 8 van O-Brabant. Een unicum dat 
er ook voor nu de tweede keer de mogelijkheid geboden 
wordt om ook een toertocht op de weg te rijden redt 
enigszins het deelnemersaantal. Voeg daarbij het sterk 
afhankelijk zijn van het weer blijft altijd afwachten wat 
het resultaat zal zijn. Plaatselijke regenbuien doen poten-
tiele deelnemers besluiten te gaan of thuis te blijven. De 
nachten met 2 á 3 graden vorst nu niet een prettige tem-

peratuur om op de weg je 
nieuwe fietsie uit te probe-
ren. Dat alles zal de oor-
zaak zijn geweest dat het 
deelnemersaantal met in 
totaal een kleine 620 deel-

nemers, waarvan een 125 deelnemers op de weg, aan de 
magere kant blijft. Aan de positieve reacties van de deel-
nemers hoor je dus gewoon dat je daar mee door moet 
gaan. Ook aan alle vrijwilligers van de deelnemende clubs 
waarvan alleen al van De Doortrappers een 35-tal actief 
deelnemen zal het niet liggen. Een bedankje naar al die 
mensen is hier wel op z'n plaats. Concluderend kunnen 
we toch uiteindelijk zeggen dat we met geweldig evene-
ment te maken hebben en waar zelfs de N.T.F.U. de 
wenkbrauwen van fronst, wat is dit mooi. 
 
Nieuws uit de kledingcommissie: 
 
We gaan dus echt niet verklappen hoe het er allemaal uit 
gaat zien. Dat we heel positief kunnen zijn over de me- 

 
dewerking van sponsoren is een feit. Er staat nog heel 
wat werk te doen maar we vorderen. Een eigen designer  
staat garant voor een ontwerp dat je niet alledaags op de 
snelweg ziet. Er zijn al wat mogelijke ontwerpen die de 
tafel nog niet raken en er boven dwarrelen. We houden U 
zo goed mogelijk op de hoogte. Enne…….., laat je niets 
wijsmaken, er gaan verhalen de ronde waar de jus van 
afdruipt maar dat is alleen om zoveel mogelijk verwarring 
te  scheppen. Tipje van de sluier!!, het ziet er supersnel 
uit 
 
Holland Classic: 
   
Op zaterdag 10 september is de eerste editie van de Hol-
land Classic: hét fietsevent van 2016! We hebben prach-
tige routes voor je uitgestippeld in de omgeving van Arn-
hem. Bijzonder: je kunt op deze dag mountainbiken en 
racefietsen combineren! Er zijn namelijk vijf lussen: 20 
km en 40 km voor de mountainbike en drie lussen van 60 
km voor de racefiets. Op deze manier kun je zelf kiezen 
door welk landschap je fiets: over dijken langs de Rijn, 
langs heide en bosrijk gebied of over de Posbank waar de 
nodige klimmetjes zijn. De mountainbikeroutes gaan 
door de mooie bossen rondom Arnhem. Iedere lus begint 
en eindigt bij Papendal, het hart van de Holland Classic. 
Hier kun je op het terras even pauze houden voordat je 
(eventueel) aan de volgende lus begint. Uiteraard zorgen 
wij voor lekker eten en drinken! 
NAAR HOLLANDCLASSIC.NL 
 
Jaarverslag Doortrappers 2015  
Opgetekend door: Jessy Hendriks 
 

Op 31 december 2015 telden de Doortrappers 87 leden.  
Het bestuur bestaat momenteel uit 9 personen.  
Het bestuur vergadert iedere 1e maandag van de maand, 
uitgezonderd de maanden juli en augustus. In totaal dus 
10 keer.  
De nieuwe opzet van 4 weggroepen A, B, C, D werd in 
2015 positief voortgezet. 
Naast deze 4 genoemde groepen zijn er ook het hele jaar 
door wel een aantal mensen op de MTB actief bezig ge-
weest.   
Naast het fietsen op de vaste tijdstippen, zoals zondag-
ochtend, woensdagavond, dinsdagmiddag/avond en de 
vrijdagochtend, zijn er nog diverse activiteiten geweest: 
Wat verenigingsactiviteiten betreft zijn we het jaar 2015 
gestart met een 2-tal workshops bij ondergetekende. 
Donderdag 22 januari door Theo van de Hei en Frans van 
Kempen met een workshop klein onderhoud en donder-
dag 5 februari door Walter Arts over het gebruik van 
Strava en Garmin.  
In 2015 hadden wij op zondag 1 maart onze seizoensope-
ning bij café Libre.  
In 2015 hadden wij op zondag 12 april onze gezamenlijke 
koffiedrinkmorgen in de Horst. 
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In 2015 hadden wij op zondag 17 mei een tijdrit voor de 
leden. ( geen clubactiviteit.)  
In 2015 hadden wij op zondag  4 oktober de regelmatig-
heidsrit met seizoens-afsluiting. 
Voor de Oranjetocht in Horst is het animo de laatste ja-
ren enorm teruggelopen, evenals de Mergelheuvelland 2- 
daagse, die in 2015 al niet eens meer op de agenda 
stond.   
Op 29 augustus zijn een aantal leden naar de N.K. regel-
matigheidsrit in Dieren geweest.  
In verband met het 35 jarig jubileum van de Doortrap-
pers, hebben we met een groot gezelschap van ruim 60 
personen het jubileumweekend gevierd in Schermbeck 
DE op 18,19, en 20 september.  
Tochten in 2015 door de Doortrappers (mede) georgani-
seerd:  
* De 8 van Oost Brabant. (nu voor het eerst met een weg-
route erbij van 80 km.)  
* De LML tocht op Hemelvaartsdag. 
* De Kuulentocht.  
Buiten alle genoemde clubactiviteiten om , is er natuurlijk 
ook individueel, of met kleinere groepjes volop gefietst. 
Denk hierbij aan Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold, 
Teutoburgerwald, enz, enz.  
En last but not least zijn een aantal heren van de A-groep 
gezamenlijk naar de Dolomieten in Italië geweest. En 
hebben een aantal B-rijders in 2015 opnieuw gekozen 
voor het Schwarzwald.   
Dit was een kleine en beknopte samenvatting en terug-
blik op 2015.  
 
Vrijwilligersverzekering niet alleen voor Doortrappers!! 
 
Verzekeringen.  
Voor de meeste van jullie wellicht een saai onderwerp, 
wat je bij leesvoer zoals deze al snel wil overslaan, en 
waarbij je weer vlug verder wil gaan kijken naar het vol-
gende artikel in deze nieuwsbrief.  
 
Toch hoop ik dat jullie even de moeite nemen om het te 
lezen, omdat het jullie allemaal aangaat. 
Ik zal proberen zoveel mogelijk in 'Jip en Janneke' taal te 
omschrijven waarom de vrijwilligersverzekering zo be-
langrijk is voor ons, en wat wij hiervan moeten weten.  
 
Naast het lidmaatschap van de Doortrappers hebben jul-
lie wellicht ook nog een ander lidmaatschap. Denk aan de 
buurtvereniging van de straat waarin je woont, of een 
andere vereniging of stichting waar je lid van bent.  
Denk ook aan scouting, carnavalsvereniging, tennisclub, 
voetbalclub, schietclub.  
Of wellicht doe je vrijwilligerswerk voor de SWOM, zoals 
het rondbrengen van eten, het vervoeren van ouderen, 
brigadieren bij een oversteek van school, lid van de 
dorpsraad, eigen kweek, enz,  
 
Bijna alle Gemeenten in Nederland hebben voor alle vrij-
willigers een vrijwilligersverzekering afgesloten, zodat  

 
men altijd goed verzekerd is ten tijde van alle activiteiten 
die men uitvoert in de zin van vrijwilliger.  
Maar wat is nu een vrijwilliger en wat verstaat men hier-
onder?  
Een vrijwilliger doet onverplicht werk verzetten.  
In enig georganiseerd verband uitgevoerd t.b.v. anderen 
en/of de samenleving.  
Voor het dienen van het algemeen belang.  
Hij is handelingsbekwaam, en daarom ook meerderjarig.  
Hier is een uitzondering gemaakt voor 16 en 17 jarigen.  
Deze vallen ook onder de polis, mits zij onder de supervi-
sie vallen van een meerderjarige.  
Ook mensen die een onkostenvergoeding ontvangen 
voor hun werkzaamheden tot € 1.500,- per jaar vrijge-
steld door het ministerie, vallen nog onder deze regeling, 
en zijn meeverzekerd. 
 
Waarvoor zijn zij nu verzekerd, en wat is er allemaal ge-
dekt?  
De vrijwilligersverzekering bevat een 3-tal aansprakelijk-
heidsverzekeringen, zodat je als individu of vereniging ( 
of stichting, enz, enz ) nooit hoeft op te draaien voor 
schade welke je in de hoedanigheid van vrijwilliger(s) of 
organisatie of bestuur aan anderen hebt veroorzaakt.  
De vrijwilligersverzekering bevat daarom een dekking 
voor W.A. ( aansprakelijkheid )  
Voor de individuele vrijwilliger. 
Voor de organisatie. 
Voor het bestuur.  
 
De vrijwilligersverzekering bevat daarnaast een ongeval-
lenverzekering, inclusief ongevallen-inzittenden. Hierin is 
tevens inbegrepen zaakschade aan persoonlijke eigen-
dommen van vrijwilligers na een ongeval. ( tot 5.000,-)  
Daarnaast is er ook nog een Schadeverzekering verkeers-
deelnemers.  
Deze verzekering geeft recht op vergoeding van schade 
die vrijwilligers van de organisatie lijden als gevolg van 
een ongeval tijdens deelname aan het verkeer.  
Deze kent een verzekerd bedrag tot € 1.250.000,-  
 
Rechtsbijstand. Vrijwilligers en organisaties zijn verze-
kerd van adequate bijstand in straf/civiele zaken en/of 
verhaalsbijstand.  
 
Wat verder belangrijk is om te weten:  
U hoeft niets door te geven over het aantal vrijwilligers of 
leden. Zij zijn altijd automatisch verzekerd. De gemeente 
Mill betaalt niet de premie naar het aantal vrijwilligers, 
maar naar het aantal inwoners van de Gemeente. Men 
hoeft dus niets te registreren of bij te houden.  
Men hoeft als vrijwilliger ook niet perse lid te zijn van een 
bepaalde vereniging.  
Dus als iemand die géén lid is van de Doortrappers, en 
gaat helpen bij de oversteek tijdens een toertocht is ge-
woon verzekerd!! 
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U ontvangt ook geen polis. Iedereen is automatisch ver-
zekerd, en de polisvoorwaarden, kan men vinden op de 
website van vrijwilligersnet Nederland.  
Als u als inwoner van de gemeente Mill vrijwilligerswerk 
doet in de Gemeente Landerd, bent u ook gewoon verze-
kerd, maar ook weer andersom.  
 
Wat is er eigenlijk niet verzekerd? 
 
Niet verzekerd zijn de eigen gebouwen van een vereni-
ging of stichting.  
Deze moeten zij zelf verzekeren.  
Ook niet verzekerd is schade aan/met of door een motor-
rijtuig.  
Motorrijtuigen (auto’s) hebben van zichzelf allemaal een 
aparte verplichte WA verzekering.  
Maar wel verzekerd is bijvoorbeeld is weer de schade van 
de inzittenden als vrijwilliger, of als u als vrijwilliger met 
uw eigen autoverzekering no-claim verlies lijdt na een 
schade.   
De kosten van dit verlies van no-claim is dan weer wel 
meeverzekerd.  
Conclusie:  
Ik heb in de afgelopen 25 jaren al diverse aansprakelijk-
heidsverzekeringen voorbij zien komen van diverse ver-
enigingen, welke waren gesloten door de vereniging zelf 
bij een verzekeringsmaatschappij. Al deze polissen waren 
allemaal minder uitgebreid dan deze vrijwilligersverzeke-
ring. In bijna alle gevallen kunt u uw buurtvereniging of 
andere stichting of vereniging welke bestaat uit vrijwil-
ligers toezeggen hun bestaande verzekering op te zeggen. 
Mochten hier vragen of onduidelijkheid over bestaan, 
kunnen zij mij altijd even raadplegen.  
 
Met vriendelijke groeten,  
Jessy Hendriks 
 
Damesteam: 
 
Ze zijn van start gegaan, onder leiding van Henk de Klein 
en Chris van Sambeek, werd op dinsdagavond 29 maart 
voor de eerste keer een start gemaakt door een team van 
9 dames. Een heel bijzonder gemêleerd gezelschap met 
een hoog gehalte aan  verschil in kunnen.  
Een aantal van onze mountainbikesters in een strak gelikt 
clubtenue tegen dames die voor het eerst op een race-
fiets zaten. Dat deze dames (nog) niet gewend zijn aan 
het fietsen in een groep was duidelijk waarneembaar in 
de onderlinge afstand van elkaar. Overigens helemaal 
niet verkeerd als voor het eerst in een groep fietst. M'n 
complimenten voor de dames die reeds meerdere kilo-
meters in de benen hebben en zich zonder meer aanpas-
ten aan de startsnelheid van deze groep. Bij het zien van 
die snelle dames werd er al voor de start geopperd om in 
de volgauto, ja inderdaad een heuse volgauto, te stap-
pen. Het was aan de deskundige leiding die daar een  
 

 
draai aan wisten te ma…….. Dat zou echt pas mogelijk zijn 
na het passeren van het bekende tunneltje onder de  
Middenpeelweg, want daar zou de volgauto pas aanslui-
ten. Een goed verhaal bleek want er werd niet in de volg-

auto gestapt maar de hele toer volledig uitgereden. Met 
wat kunst en vliegwerk moest wel de route wat ingekort 
worden om nog met voldoende licht terug te zijn. De 
laatste kilometers waren het een tweetal van die dames 
in die snelle pakjes die wat kopwerk verrichtte en voor 
het elkaar kregen dat in tegenstelling van de startsnel-
heid het tempo er behoorlijk in kwam. Terug in Langen-
boom een korte evaluatie met veel positieve reacties. 
Nog even en dan krijgt onze A-groep een geduchte te-
genstander en zullen zij genoegen moeten nemen met de 
tweede trede op het trappie. 
 

Prikbord: 
Gevraagd: voor die zelfde beginnende 
dames wat kleinere modellen fietsies. 
Contact opnemen met Chris van Sam-

beek chris@vansambeek.eu 
 
Jarigen in de maanden  April en Mei: 
 

   1  apr.  Nellie van Melis 
   2  apr.  Jessy Hendriks 
   4  apr.  Ser van Strijp 
   7  apr.  Pim Eggenhuizen 
 14  apr.  Wim Wijdeven 
 15  apr.  Bill Schonenberg 
 26  apr.  Mark Mooring 
 27  apr.  Marco Nabuurs 
 30  apr.  Mike van den Broek 
   4  mei  Bert van Boekel 
 11  mei  Willie de Kleijnen 
 11  mei  Eric Schel 
 13  mei  Lambert van de Kolk 
 16  mei  Petra Verbeek 
 24  mei  Peter Oosterhout 
 26  mei  Wim van Summeren 

 
 

Namens ons allen van harte gefeliciteerd.  
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