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Berichten van het bestuur: 
 
Het bestuur staat open voor bruikbare ideeën over de in-
vulling van de winterse bijeenkomst op 22 november 
2018. Heb je een idee, laat het ons weten. 
  
Belangrijke data: 
 
18 nov. Kuulentocht 
22 nov. Winterse activiteit 
 

In memoriam Mart en Willeke 

 
Mei 2018 
 
Mart was duidelijk.  
Als we aan het fietsen waren en het ging niet zoals we 
besproken hadden dan was Mart Duidelijk. Samen uit, sa-
men thuis. Dat werd niet ingekleed. Daar was ook geen 
twijfel over.  
Mart riep je tot de orde.  
Zorgde dat de groep zich aanpaste aan het tempo en sa-
men reden we dan richting Langenboom. 
Niet voor Mart. Sterke fietser. Dat hoefde hij niet te laten 
zien. Dat wisten we. Geen poeha.  
Niet de mooiste fiets. Zeker niet de meest blinkende 
fiets. 
Mart ging door weer en wind. Was er vaak, zo niet altijd. 
Bergop was Mart een ervaren fietser.  
Strak hetzelfde tempo, begin van de berg, midden van de 
berg, tot aan de top.  
Het ritme was gelijk aan een uurwerk.  
 
Mart heeft zich enorm ingezet voor de Alpe d’Huzes. Ik 
weet niet precies hoe vaak.  
Ik weet niet hoeveel geld Mart heeft opgehaald. Wel 
weet ik dat hij daar bevlogen en met veel bezieling heel 
veel voor heeft gedaan. Ook hier zonder poeha. 
 
Enkele jaren geleden mocht ik mee naar de Vogezen met 
de groep Doortrappers.  
Een erg leuke ervaring. Er was een dag dat zowel Mart als 
ik minder hadden gefietst omdat we om beurten de bus 
hadden gereden.  
Bij terugkomst bij ons hotel gingen Mart en ik nog samen 
een heuvel (hoge berg) op. 
 
Tijdens die beklimming heb ik Mart mogen leren kennen 
van een kant welke ik nog niet gezien had. We hebben 
toen gesproken over de dingen die op dat moment speel-
den. Omdat iedereen van de Doortrappers Willeke heeft 
mogen kennen mag ik het wel schrijven. Het was toen 
nog niet bekend wat het precies was. Mart maakte zich 
grote zorgen en op dat moment heb ik even binnen mo-
gen kijken bij de persoon Mart. 
 
 
 

 
Een tijd later koos Mart voor de C groep. Omdat die min-
der mensen hadden en hij als clubman ook die groep de 
kans wilde geven. Dat sierde hem.  
 
Op den duur ging het minder en minder, mede ook door 
de ziekte van Willeke. Mart was niet meer met fietsen 
bezig, zijn gedachten waren bij Willeke. Al heel snel 
kwam er voor hem ook heel slecht nieuws. Samen in een 
strijd verwikkeld die niet te overwinnen was. 
Mart en Willeke waren beide heel erg ziek. De maanden 
daarna hebben zij samen gevochten maar uiteindelijk 
verloren. 
Samen naar hun laatste rustplaats fietsen was indruk-
wekkend. 
 
Mart en Willeke we zullen jullie missen. 
 
De Doortrappers 
 

Clubtijdrit 30 september: 
Een bijdrage van Hein Roeffen en Bert van Boekel. 
 

Op 30 september j.l. hebben we weer de jaarlijkse tijdrit 
van de Doortrappers verreden. 
In dit geval is jaarlijks niet helemaal van toepassing aan-
gezien de editie van 2017 vanwege diverse redenen geen 
doorgang heeft gevonden.  
Ook was het tijdstip gewijzigd; deze keer aan het einde 
van het wegseizoen, vorige ritten waren in het begin van 
het seizoen. Op het weer had dit geen invloed; het was 
een stralende dag. In de ochtend nog koud, 2o C. Maar 
naar gelang de zon meer boven de horizon kwam steeg 
ook de temperatuur. Tevens was de startlocatie anders, 
onze gastvrouw en gastheer waren Petra en Ronnie Ver-
beek.  
Er waren totaal 21 deelnemers; één C-rijder, negen B- en 
elf A-rijders.  
Door de organisatie was het nodige voorwerk gedaan, de 
bochten waren schoon geveegd en er waren de nodige 
hulpkrachten in gevlogen om bij de gevaarlijke punten 
het verkeer en de deelnemers te attenderen op mogelijk 
gevaar. 
Na afloop werd gezien het stralende weer de tafels naar 
buiten gereden en om de spanning voor de uitslag enigs-
zins te drukken al de nodige alcoholische dranken genut-
tigd. Uiteindelijk was het moment van mededelen van de 

uitslagen aange-
broken.Als grote 
verrassing kwam 
Henriëtte Kikken 
uit de bus. Ze 
deed mee bij de B-
rijders echter ze 
had bij de A-rij-
ders zeker niet  
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misstaan. Als algeheel winnaar werd er door Bas Vloet 
boven de 40 km/u gereden. 
Na afloop moest er uiteraard e.e.a. geëvalueerd worden. 
Ook enkele doortrappers welke vanwege uiteenlopende 
redenen (of angst) niet konden deelnemen kwamen toch 
nog voor de ''derde helft''. 
Dank gaat uit naar de organisatoren, vrijwilligers en ui-
teraard Petra en Ronnie Verbeek. 
 
Mede dankzij deze clubleden was het een zeer geslaagd 
evenement. 
Voor de totaaluitslag klik HIER 
 

“Regelmatigheids”- rit 2018: 
Een bijdrage van Jessy Hendriks. 
 

Zondag 7 oktober regelmatigheidsrit. 
De regelmatigheidsrit, ook wel de traditionele afsluiting 
van het wegseizoen, en tevens de opening van het MTB-
seizoen.  
Allemaal leuk en aardig, maar (mede) dankzij het mooie 
weer zullen nog steeds een groot aantal onder ons een 
week later weer gewoon op de racefiets hebben gezeten. 

(en nog.)  
De opkomst van de regelmatigheidsrit 2018 was met 47 
personen (9 dames en 34 heren) en 4 helpers nog net 
ietsje onder de maat. Wij hoopten op een meerderheid 
van ruim 50%. Daarnaast moest die soep en broodjes na-
tuurlijk ook op, welke voor 55 personen was besteld. Wij 
waren overigens wel erg verheugd, dat er een record 
aantal dames aanwezig waren. 
Frans en ondergetekende hebben zaterdagmiddag de 
route van 50 kilometer uitgezet, en op zondagochtend 
mochten Frans en Erik als eerste vertrekken met een 
paar reserve pijlen in de achterzak, om de route nog 1 
keer voor te fietsen, en dat was maar goed ook, want er 
waren toch weer enkele pijlen weg, en een enkele pijl  
 

 
was door een of andere grapjas verdraaid, zodat deelne-
mers de verkeerde kant op zouden fietsen.  
Paul Lubberding en Paul Bens hebben vorig jaar gewon-
nen, maar slaagden er niet in deze titel te prolongeren, 
en moesten hun wisseltrofee dus weer inleveren, welke 
dit jaar naar de dames ging!! Bernadette Verstraten en 
Petra Verbeek gingen nu met de eer strijken, en hopelijk 
gaan zij in 2019 proberen hun titel te verdedigen.  
Hieronder een overzicht van de winnaars (1e t/m 3e 
plaats) en hun einduitslag.  
 

Plaats  namen opgegeven gereden 

1e Bernadette Verstraten   

 Petra Verbeek  25,30 25,38 

2e Henk Leenders   

 Lambert vd Kolk   

 Mark Mooring 23,00 23,20 

3e Beppie vd Zanden   

 Sonja Geurts 20,50 21,00 

3e Jan Cornelissen   

 Frans van Bommel 27,90 28,40 
 
Volgend jaar is er traditiegetrouw natuurlijk weer een re-
gelmatigheidsrit. Hopelijk mogen wij dan minstens even-
veel, maar liefst nog meer leden begroeten!  
Voor de volledige uitslag klik HIER 
 

Driedaagse Ootmarsum 
Een bijdrage van Anton Gerrits: 
 
  

Tijdens de gecombineerde C-en-D-tochten op woensdag 
blijkt veel belangstelling te zijn voor weer een nieuwe 
fietsmeerdaagse. Weer met partners en liefst in Neder-
land.  
Onder de bezielende leiding van Wim Willems wordt een 
en ander uitgewerkt. De keuze valt op VILLAVÉLO Twente 
in Ootmarsum.  
Hotel VILLAVÉLO zegt de wielerhotspot in Twente te zijn 
en biedt vele faciliteiten, zoals extra wasservice en een  
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pasta-yoghurt buffet na elke tocht.  
Ootmarsum is een eeuwenoud stadje met veel cultuur 
(waaronder 4 musea, 14 galerieën, vakwerkhuizen, zeer 
veel horeca en shopping mogelijkheden) en een fraaie 
natuur. Het is on-Nederlands mooi. Het lijkt wel Zuid-
Limburg.  
Twente: zijn stedenband is omgeven door zeer afwisse-
lende landschappen, van open akkers tot bossen, van 
zeer vlak tot heuvelachtig. 
Geboekt wordt er 3, 4 en 5 september voor 14 personen, 
waarvan 8 clubleden.  

Henk Hofman zorgt voor 3 fraaie fietsroutes.  
 
Maandag 3 september 
Wij vertrekken om 08.30 uur in Langenboom. Door een 
onwillige accu arriveert de laatste auto een uurtje later. 
Na het inchecken bij het Twents Gastenhoes gaan we 
naar VILLAVÉLO, een mooi naastgelegen accommodatie 
met eigen koffiehoek, lounge, terras en reparatieruimte.  
Afgesproken wordt dat het ontbijt en diner in het hoofd-
gebouw wordt genoten. En de pasta-yoghurtbar genieten 
we in onze accommodatie.  
Na koffie en gebak gaan de partners Ootmarsum verken-
nen en maken een wandeltocht, het zogenoemde rondje 
Kuiperberg, rond het hoogste punt van Ootmarsum (on-
geveer 7 km).  
Onze fietsroute loopt via Beuningen, de voormalige 
grensovergang De Lutte, naar Gildenhaus (DE). Op zoek 
naar een pauzeplaats moet de Mühlenberg, een heuvel-
rug, tweemaal worden beklommen. Het panoramisch uit-
zicht is daar schitterend, evenals de kasseienstrook. Via 
Tilligte wordt weer Ootmarsum bereikt, waar het pasta-
yoghurtbuffet wacht. Na een uitstekend diner is de 
keuze, terras en/of Ootmarsum by night.  
 
Dinsdag 4 september 
De partners splitsen zich: 2 dames huren fietsen. De ove-
rige dames gaan de Springendalroute wandelen. Deze 
gaat over vlonderpaden en stapstenen in het water. De 
tocht is 10 km.  
Onze route wordt de langste (118 km) en de meest afwis-
selende. We fietsen via Lonneker, door een deel van En-
schede om via de nieuwe Grolsch bierbrouwerij in Boe- 
 

 
kelo te belanden. Wij pauzeren bij een brasserie met uit-
zicht op het museumstation Boekelo en een markante 
zwarte zouttoren. Zoutwinning van destijds Akzonobel 
zien we ook in de vele mobiele vindplaatsen met zoge-
naamde “hondenhokken”. De toch voert ons verder langs 
het prachtige kasteel Twickel, een landgoed van 4.000 
ha, met 150 boerderijen, 20 ha kasteeltuinen en een om-
muurde moestuin. Helaas is het op dinsdag gesloten…  

Wij koersen via kloosterdorp Zenderen naar Mariaparo-
chie. Op zoek naar versterking van de inwendige mens 
maken we een lus naar Almelo-city. Via Mariaparochie 
belanden we weer in Ootmarsum.  
Het diner is verrukkelijk, zeker met de extra tuttifrutti! 
Nadien weer terras of stadswandeling.  
 
Woensdag 5 september 
De partners bezoeken Ootmarsum en in het bijzonder 
het schoolmuseum, museum Ton Schulten en de glasbla-
zerij. De terrassen worden zeker niet vergeten.  
Voor onze tour sluiten 2 clubgenoten, Henk H en Lam-
bert, aan om gezellig mee te rijden. Wij fietsen door een 
open agrarisch gebied, een zogenaamd coulisseland-

schap via Azelo naar Ypelo bij Enter. De welverdiende 
koffie genieten wij bij zorgboerderij De Piet. Nog steeds 
fietsend door het agrarisch landschap belanden we in Al 
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bergen waar we in landhotel ’T Elshuys de lunch nutti-
gen. De tocht gaat via de al bekende Kuiperberg terug 
naar Ootmarsum, daar wacht weer het buffet! 
Tot slot 
Het zijn 3 fantastische dagen. Alles zit mee: het zonnige 
weer, de fraaie routes, een zwieper met de fiets, de ac-
commodatie, de omgeving en last but not least, het ge-
zelschap!  
Het Twents Gastenhoes met VILLAVÉLO maakt zijn naam 
meer dan waar: het is klantvriendelijkheid ten top. Een 
echte aanrader!  
Als afsluiting bezoeken we gezamenlijk pannenkoeken-
huis D’n Tol. Nadien gaat iedereen weer tevreden huis-
waarts!  
 

Sauerland – Winterberg B-Groep 
Een bijdrage van Jessy Hendriks. 
 
Evenals vorig jaar zijn we ook dit jaar eind juni met een 
11-tal heren (raad van 11) naar Winterberg geweest.  
Overigens was de B-groep niet alleen. Waar wij 2 jaren 
geleden werden vergezeld door een select gezelschap 
heren van de C-groep, en vorig jaar een aantal heren van 
de A-groep, waren er deze keer 3 dames present.  
De weergoden waren ons gunstig gezind dit jaar. Waar 
we vorig jaar nog te kampen hadden met flinke buien, 
dusdanig dat we de laatste dag niet eens hebben kunnen 
fietsen, hebben wij dit jaar alle dagen heerlijk onze rou-
tes kunnen rijden. Er stond soms een stevig windje, maar 
de temperatuur was met gemiddeld 22 graden ideaal.  
Dankzij enkele fietsdragers, en het gehuurde volgbusje, 
hebben we tevens dit jaar voor het eerst onze fietskar op 
stal laten staan.  
De B groep is in 2013 begonnen met deze activiteit be-
gonnen in de Vogezen. In 2014 en 2015 zijn we naar het 
Schwarzwald geweest, en in 2016 Oostenrijk. En net als 
in 2017, ook nu wederom op herhaling in Winterberg.  
Ondanks dat de afstand naar Winterberg meer dan de 
helft korter is, deed het Sauerland voor ons niet veel on-
der voor de andere locaties, waar wij voorheen zijn ge-
weest.  
Integendeel: Winterberg is een aanrader! Via de website 
www.bike-arena.de kun je klip en klare mooie routes in 
gpx downloaden. Van kort tot lang. Van licht tot zwaar, 
voor jong en oud, van elobike, tot MTB, tot racefiets.  
 
Zo hebben wij de volgende routes gefietst: 
1e dag Kahler Asten 80 km 1100 hm. (dag van aankomst)  
2e dag Diemelsee 135 km met 2100 hm. 
3e dag 120km Bad Berleburg met 2400 hm. 
4e dag 56 km Rothaarrunde met 900 hm.(dag van ver-
trek.)  
 
Zoals jullie kunnen zien hebben wij de 1e en 4e dag een 
korte ronde gefietst, omdat dit de dag van aankomst en 
vertrek was, en de 2e en 3e dag de wat langere en zwaar-
dere routes.  

 
Naast sportief fietsen en af en toe flink moeten afzien, 
staat net als in het voetbal ook bij ons de 3e helft cen-
traal. Het begint na de tocht vaak met een Radler, maar 
vooral bier schijnt toch wel een prima sportdrank te zijn 
voor ons B rijders.  
Het mooie van onze locatie was ook dat wij gebruik 
mochten maken van alle faciliteiten van het hotel, inclu-
sief ontbijtbuffet, en in de avond het diner, maar wij had-

den wel ons eigen huis, pal naast het hotel, met eigen 
keuken en woonkamer, zodat wij toch ons eigen stekkie 
hebben, om de sterke verhalen uit te kunnen wisselen!! 
 
Wij hebben ons in ieder geval weer prima vermaakt!  
We zullen binnenkort weer eens gaan kijken wat 2019 
ons te bieden heeft! 
 

Herfst-mijmeringen 
Een bijdrage van Chris v. Sambeek: 
 
Beste Doortrappers, 
 
Als we zo terugkijken op de laatste maanden was het de 
meeste zonnig periode sinds mensenheugenis. En ik denk 
daarnaast ook een van de meest droge periodes. Dan 
kunnen we bijna anders als concluderen dat we hebben 
kunnen genieten van het beste fietsweer ooit. En dan in-
eens is het van de een op de andere dag koud, erg koud. 
We moeten even omschakelen. Qua kleding van kort 
naar lang en voor de meeste van ons ook van racefiets 
naar MBT of cyclo. Ik had ook maar weer eens een tour 
gemaakt op de MTB. Ik had al lang niet meer gefietst 
maar ik moest er even uit, even de kop leeg maken zei ik 
toen ik de deur dicht trok. In het begin was het even 
wennen. Een kil briesje in mijn gezicht, koude vingertop-
pen, bladeren op de paden. Maar de mooie herfstkleuren 
gaven een warme gevoel.  
 
Zo verder trappend zat ik wat te mijmeren over het afge-
lopen jaar, de kop moest leeg weet je nog….. Lekker zo’n 
seizoen met het bijna ‘te’ mooie fiets weer. Genietend op 
je fietsje met de kop in de zon. Maar ik moest ook den-
ken aan de minder zonnige kant van het leven. Er is de 
laatste tijd ook veel gebeurt. Zaken die vanzelfsprekend 
waren zijn dat nu ineens niet meer. Niet alleen ik heb 
daarmee te maken gehad maar meerdere Doortrappers 
hebben dit jaar ook donkere wolken voor de zon zien 
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drijven. Het hoort bij het leven, hoor je vaak. ‘Ja, ja, dat 
zal best’, zat ik te denken, maar dat maakt het nog steeds 
niet gemakkelijk.  
 
Net toen ik dat bedacht kwam ik de D groep tegen. Een 
clubje mannen van respectabele leeftijd, op hun MTB. De 
meeste van hun leeftijd genoten fietsen nog wel maar 
dan alleen elektrisch. Deze mannen niet, ze trapte nog 
zelf, en ze genoten volop van hun tourtje op de MTB. Dat 
tafereel aanschouwend kreeg ik hetzelfde warme gevoel  
als de herfstkleuren mij gaven. Ik ben even op een bankje 
gaan zitten, liet het even op me inwerken.  
Wat is dat mooi, een groep mensen die al jaren samen de 
fiets grijpt om samen een sportief rondje te trappen. De 
een voor de sportieve uitdaging, de ander om te genie-
ten van de zon. Weer een ander rijdt mee om zijn kop 
leeg te maken. Een paar maanden later kunnen de rede-
nen om te gaan voor iedereen anders zijn. Maar het is 
vanzelfsprekend dat je ook dan op je Doortrappers kunt 
rekenen. Met dat besef stapte ik weer op mijn fietske. Ik 
vervolge mijn weg, maar nu weer met mijn kop in de zon 
en nog belangrijker, de zon in mijn kop.  
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Tijdrit 30-september-2018, WTC de Doortrappers Langenboom 

tijd registratie dmv: free-stopwatch 3.0 

Afstand (afstandmeten.nl) 11,77 km 

Achternaam Voornaam M/V Groep Startnum-
mer 

totaaltijd totaaltijd gem 

          sec min:sec km/h 

Vloet Bas M A 1 1046,98 17:26 40,47 

Arts Walter M A 4 1108,98 18:28 38,21 

Schel Eric M A 2 1125,58 18:45 37,64 

Oosterhout Peter M A 11 1129,30 18:49 37,52 

Hendriks Sander M A 7 1138,78 18:58 37,21 

Cornelissen Arnold M A 3 1141,73 19:01 37,11 

Koolen Jan-Willem M A 6 1151,90 19:11 36,78 

Berents Bas M A 5 1168,02 19:28 36,28 

Bommel v. Gerard M A 10 1208,58 20:08 35,06 

Bongers Jos M A 8 1209,56 20:09 35,03 

Willems Ronald M A 9 1231,11 20:31 34,42 

                
Kikken Henriëtte V B 17 1154,00 19:14 36,72 

Otten Erik M B 12 1192,41 19:52 35,53 

Boekel v. Bert M B 16 1196,89 19:56 35,40 

Kempen v. Frans M B 13 1211,86 20:11 34,96 

Dalen v. Fred M B 15 1229,94 20:29 34,45 

Roeffen Hein M B 14 1267,25 21:07 33,44 

Bommel v. Frans M B 19 1297,50 21:37 32,66 

Nabuurs Marco M B 20 1301,92 21:41 32,55 

Hei v.d. Theo M B 18 1308,57 21:48 32,38 

                
Mooring Mark M C 22 1414,41 23:34 29,96 

 
Terug naar boven 
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Uitslag Regelmatigheidsrit 
 

Plaats namen opgegeven gereden 

1e Bernadette Verstraten     

  Petra Verbeek 25,30 25,38 

2e Henk Leenders     

  Lambert vd Kolk     

  Mark Mooring 23,00 23,20 

3e Beppie vd Zanden     

  Sonja Geurts 20,50 21,00 

3e Jan Cornelissen     

  Frans van Bommel 27,90 28,40 

4e Wim van Summeren     

  Anton Gerrits 24,80 25,50 

5e Riny vd Zanden     

  Jeroen Kerkhof 28,80 27,70 

5 Henk de Klein     

  Albert Straatman 27,20 28,10 

6e Paul Bens     

  Paul Lubberding 28,30 29,30 

6e Mantje Bens     

  Erik Schel 35,00 36,00 

7e Jan Hendriks     

  Wim Willems 23,50 24,70 

8e Frans v Kempen     

  Erik Otten 32,00 33,30 

9e Bas Berends     

  Jos Bongers 35,50 36,90 

10e Henk Schraa     

  William Jans 27,00 28,50 

11e Bas Vloet     

  Walter Arts 36,00 38,00 

12e Miriam Delpeut     

  Suzan Verstraten 21,20 23,40 

13e Annet van Gerwen     

  Simone Dreesen     

  Henriëtte Kikken 25,00 27,30 

14e Peter de Klein     

  Grad van Bommel 31,00 34,00 

15e Peter Oosterhout     

  Mark vd Heuvel 32,00 35,25 

16e  Arnold Cornelissen     

  Jan Willem Koole ( lek gereden.) 34,30 31,50 

 
Ga terug naar boven 
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