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Berichten van het bestuur:
Nieuwe leden: Ed Bulkens, Peter Jilesen en Wim
Kroon zijn drie nieuwe leden van De Doortrappers.
De voorkeur van Peter is het rijden van mtbparcoursen maar zal regelmatig ook met de smalle
bandjes in een van de andere groepen op de weg te
zien zijn. Ed, buurman van Frans v. Kempen is de
vierde Doortrapper woonachtig aan de Havikstraat in
Mill. Nog naast elkaar ook, virus?. Wim Kroon fietste
al een jaartje in zijn eentje rond en heeft een aantal
keren op proef meegereden. Dat heeft hem doen besluiten lid te worden van de Doortrappers. Het ledental van de vereniging groeit daarmee naar 91. Halen we dit jaar de honderd nog.?
Info voor het komend weekend:
De wekelijkse informatie en aankondiging van de ritten in het weekend werden uitstekend verzorgd door
Barry van Hout. Heel jammer maar Barry heeft bij
het bestuur aangegeven die "taak" door zijn werkzaamheden en zijn verhuizing naar Reek niet meer
naar volle tevredenheid te kunnen uitvoeren. Binnen
het bestuur hebben we vervanger in de persoon van
Chris van Sambeek, gevonden die de informatievoorziening gaat overnemen.
Barry, namens ons allen hartelijk dank voor je inzet
in deze en we wensen je natuurlijk ontzettend veel
geluk en tevredenheid in je nieuwe leefomgeving.
We hopen van ganser harte dat je het fietsen als
hobby bij de Doortrappers kunt voortzetten, we kijken naar je uit.
Sociale media is niet meer weg te denken uit onze
huidige samenleving. Als bestuur willen we daar beperkt in mee gaan. Er is besloten een twitter-account
aan te maken. https://twitter.com/dedoortrappers
Wat blijft en niet veranderd is dat alle communicatie
betreffende afspraken binnen de vereniging alleen
via e-mail bekend gemaakt worden. Wijzigingen van
informatie over te verrijden ritten en daarmee samenhangende andere afspraken dien uiterlijk vóór
woensdagavond 18:00 uur bij Chris van Sambeek
chris@vansambeek.eu gemeld te zijn. Alle andere afspraken en mededelingen via andere kanalen dienen
alleen ter informatie en vermaak onderling. Jammer,
we missen zo dadelijk wel de mooiste verhalen in de
nieuwsbrief, hoewel dat ook anders uit kan pakken
als we door deze informatie bron een schat aan sappige verhalen toegespeeld krijgen.
Belangrijke data:
18 mei Tijdrit.
29 mei Langenboom-Millingen-Langenboom.

Ongeval, maak melding.
Het is woensdagmorgen, direct na je ontbijt richting je
werkplek om te voldoen aan je aan maatschappelijke
verplichting. Strak blauwe lucht, windstil en een temperatuur die uitnodigt om te gaan fietsen. Je hebt nog tig wat
overuren staan en je besluit in overleg met personeelszaken een aantal uren ’s middags te besteden aan het maken van een trainingsrondje. In je uppie zo hard en ver als
je zelf wil. Gaat als een speer, totdat een niet oplettende
automobilist jou over het hoofd
ziet en jij met een doodsmak
tegen de grond klapt. Het lichamelijk letsel valt mee, de
materiele schade is niet te
overzien. Je bent voldoende bij
positieven om met de bestuurder het schadeformulier in te vullen. De automobilist is
zelfs zo vriendelijk het restant van je fiets achter in de
kofferbak te gooien en je thuis af te zetten. Alles goed
geregeld. De verzekering van de automobilist dekt de
schade.
In de meeste gevallen zal dat wel op die wijze verlopen
maar er schuilt een addertje onder het gras.
 De pijn valt meestal direct na het ongeval wel mee.
 Er waren geen getuigen.
 Jij hebt geen schadeformulier op zak als je gaat fietsen. Je hebt alleen naam en adres.
Het hoeft niet maar het kan aanleiding zijn tot het kunnen fluiten naar je schadevergoeding.
De tegenpartij bedenkt zich en is beter af met het niet
melden van de schade aan zijn verzekering omdat het de
tweede keer binnen een jaar is en raakt een deel van zijn
no-claim kwijt. Vervolgens hoor je niets meer.
Juist in dit soort gevallen is het belangrijk dat je ook melding maakt bij de N.T.F.U. van het gebeuren. Er wordt
een aantekening gemaakt en in geval van nood kunnen zij
juridische ondersteuning geven wanneer blijkt dat je bijvoorbeeld na geruime tijd toch last van die schouder
krijgt en in het ergste geval je werk niet naar behoren
kunt uitvoeren. Een proces kan het gevolg zijn en dan is
alle hulp welkom.
Tip: Indien mogelijk, maak met je mobiel foto’s van het
ongeval, probeer getuigen in de omgeving te horen. Vergeet niet de kopie van het schadeformulier te vragen. (is
wettelijk verplicht) en maak melding bij de N.T.F.U. En
vooral dat laatste is een optie die je veel leed achteraf
kan besparen. Je hoofd staat er vaak niet naar maar probeer daar toch op te letten.
We gaan er vooralsnog van uit dat het niet zover komt en
dat je na die woensdagmiddag net voor het eten weer
thuis bent, je fiets in de schuur zet en met een voldaan
gevoel nog even nageniet van je fietstochtje.

Nieuwsbrief nummer
03
2014
W.T.C. “De Doortrappers” Langenboom
www.doortrappers.nl

Spek de clubkas.
En lekker eten en de clubkas spekken, het kan.
We hebben al weer een aantal geweldig mooie dagen
gehad. Opeens ruik je in de omgeving een overheerlijke
barbecue, wat nu al.? Het kan soms. En ze komen weer,
de lange zwoele avonden samen met familie en vrienden
genieten van wat rust en ontspanning na een dag hard
werken of een rondje Groesbeek. Genietend van een
drankje en daarbij ook nog wat lekkere
hapjes. Hapjes met zorg bereid op de
barbecue of het gourmetstel en misschien zelfs op een geheel eigen wijze.
Denk er dan eens aan dat je tegelijkertijd de clubkas kunt
spekken. Het aanbod van A-Z Barbecue & Gourmet Party
Service geldt nog steeds. Al eens eerder onder jullie aandacht gebracht. Door je bestelling bij A-Z te plaatsen en
de kortingcode "doortrappers" te gebruiken krijgt de
vereniging 5 % van het totaalbedrag op de rekening gestort.
Een voorbeeld. Stel: een van de leden van de fietsclub
geeft een familiefeest en bestelt voor 20 personen. Hij
bestelt via de website van A-Z en vult de speciale code in.
Het totaalbedrag van de bestelling is 225 euro. Zijn fietsclub krijgt dan 11,25 euro overgemaakt. Afhankelijk van
het aantal bestellingen kan het totale sponsorbedrag dus
flink oplopen.
Iedereen kan een club of vereniging steunen. Het hoeven
dus geen leden te zijn – als ze de code maar invullen bij
het bestellen. Geniet er van en spek tegelijkertijd de
clubkas.
Koffiedrinkmorgen:
Zoals ieder jaar treffen de leden van de vereniging elkaar
in het begin van het wegseizoen in Groesbeek op "de
Horst". De pauze- en een startlocatie van de door de vereniging georganiseerde toertocht. Al behoorlijk verwend
met een groot aantal bijna zomerse dagen in het voorjaar

was het op 13 april al weinig anders. Een vijftig-tal Doortrappers streken neer in zaal Ton Oomen om te genieten
van de koffie met appelgebak. Een terras volgepakt met

tal van racefietsen te kust en te keur, welke wil je hebben.? Zo voor het grijpen, heb er maar even een plaatje
van gemaakt. In voorgaande edities was de zaal van te
voren al netjes ingericht voor wat komen ging. Dit jaar
bleef het bij het volstouwen van het café zelf omdat de
rest in de verbouwing zat. De pret is er niet minder om en
blijft toch iedere keer weer een fantastisch mooi mo-

ment. Lekker bijkeuvelen en ook de andere leden van de
vereniging eens tegenkomen. Door de verschillende vertrektijden zondags bij de kerk zie je doorgaans alleen je
eigen groep. Geen probleem met de wetenschap dat er
verschillende activiteiten door de club en door de leden
georganiseerd worden en elkaar regelmatig treffen.
Jammer was het dan ook enigszins dat er van een MTBgroep weinig te bekennen was. Niet iedereen kan op zo'n
moment aanwezig zijn en voor een aantal partners is het
zelfs bijna onmogelijk. Met name een aantal dames met
een grote dosis moederliefde en dan ook nog eens het
sporthart op de juiste plaats. Je herkent daarin de ware
sportvrouw, weten wanneer je offers moet brengen, de
kracht in sportbeleving. Een applaus waardig, "applaus" .
Volgend jaar misschien eens van rol wisselen. Kortom
weer een fijn gevoel aan over gehouden en een fijne start
van het seizoen.
Nederlands Kampioenschap toerfietsen.
Een aantal jaren is er door de clubleden niet aan deel
genomen. Anders is het dit jaar, op zaterdag 30 augustus
staat er een ploeg Doortrappers aan de start voor het
rijden van een onbekende afstand, met als opdracht
vooraf aan te geven welke gemiddelde snelheid zij dat
parcours afleggen. Als het verschil in tijd zo klein is als
tijdens onze eigen regelmatigheidsrit, wordt het geheid
een podiumplaats. Er wordt een ploeg samengesteld en
ter zijner tijd hoort U daar nog van. Er zijn nu 4 kandidaten en zoeken nog naar een vijfde. Wie meld zich bij Wim
van Summeren.? De minimale groepsgrootte is namelijk 5
het zou jammer zijn als we niet als groep kunnen deelnemen. Het wordt geheid een vermelding kampioen 2014
op de site van de N.T.F.U.?
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Oranjetocht Horst Limburg:
Voor het eerst dit jaar een koningsdag en wel op zaterdag
30 april. Doordat de toertocht op zaterdag verreden werd
kon het wel eens gebeuren dat het aantal deelnemers
minder was dan voorgaande jaren. Van oudsher is de zaterdag nou eenmaal een doedag waarop net voor de
zondag nog een hoop karweitjes gedaan moeten worden.
Geen tijd om te fietsen. Al aan de geringe opgave deel te
nemen aan deze toertocht door onze Doortrappers was
te zien dat het maar tot een select gezelschap zou blijven.

goed gedrag van deelnemers te stimuleren is een gedragsreglement opgesteld met 11 gouden regels die alle
betrokken organisaties zullen hanteren. De NTFU zal als
onafhankelijke organisatie de inzet van het kwaliteitslabel
bewaken.
De deelnemende organisatie zijn:
Bart Brentjens Challenge
Boogies Extreme
Flexpoint Limburgs Mooiste
Grenslandklassieker
KlimClassic
Klimmen-Banneux-Klimmen
Mergelheuvelland 2-daagse
ODS Classic
Omloop Math Salden
Toerversie Amstel Gold Race
Toerversie Volta Limburg Classic
BikeFestivalBrabant in Zeeland op 21 en 22 juni 2014

Het plezier was er niet minder om en de ruimte was er.
Het geringe aantal van deelnemers aan de barbecue was
zo laag dat men na overleg toch maar besloot deze niet
door te laten gaan. Volgend jaar gaan we er gewoon
weer voor, hoewel het nog niet zeker is of koningsdag
wel op de zelfde wijze blijft bestaan en op het zelfde tijdstip/dag gevierd gaat worden. We wachten maar even af.
Al met al toch een aantal diehards die aan het eind van
de dag zo'n 200 km. op de teller hebben staan.
Organisatoren Zuid Limburg slaan handen ineen
Een artikel uit nieuwsitem N.T.F.U.

woensdag 30 april 2014
Organisatoren Zuid Limburg slaan handen ineen
De 11 grootste toertochtorganisaties in Zuid Limburg
hebben dinsdag 29 april een samenwerkingsverband gepresenteerd onder de naam
VELO-T. De organisaties hebben
in samenwerking met de NTFU
en het Huis voor de Sport Limburg een kwaliteitslabel opgesteld om hun wielertoertochten
in een zo groot mogelijke harmonie met de omgeving en haar
bewoners te laten verlopen. Samen ontvangen deze organisaties jaarlijks 60.000 deelnemers aan hun tochten in
Zuid Limburg en de Euregio.
Het kwaliteitslabel omvat een set regels waaraan de organisaties van toertochten moeten voldoen. Aandachtpunten binnen het kwaliteitslabel zijn natuur en milieu,
bewoners, veiligheid en gedrag van deelnemers. Om

Op 21 en 22 juni wordt er voor de 2e keer het
BikeFestivalBrabant georganiseerd in Zeeland.
De grote organisator achter dit evenement is de
Rotaryclub Schaijk-Ravenstein. Een club die ernaar streeft
om fondsen te werven voor goede doelen. In dit kader
heeft men dan ook naast de gelden voor een door de
Rotary te betalen doel, de Stichting Cystic Fibrosis
(taaislijmziekte patiënten) als doel gesteld, evenals vorig
jaar.
Naast dit goede-doelen-streven gaat het natuurlijk ook
om een sportief doel, nl 24 uur mountainbiken als
wedstrijd en voor de fun op een uitdagend parcours in
het buitengebied van Zeeland. Men kan aan de 24uurswedstrijd en het 24-uursfunevenement als team,
maar ook als individuele deelnemer meedoen.
De 24-uursdeelnemers starten op zaterdag 21 juni om
15:00 uur en fietsen onafgebroken tot zondag 15:00 uur
hun rondjes. Een rondje is ongeveer 8 km lang en gaat
gedeeltelijk over verharde paden, maar kent ook diverse
singletracks door het bos.
Naast deze 24-uursactiviteiten zijn er ook een 2-tal in tijd
kortere evenementen, nl:
 op zaterdag van 15:00-21:00 uur een 6-uurswedstrijd
voor bedrijventeams, en
 op zondag 22 juni van 09:00 -15:00 uur een 6uurswedstijd voor het plezier voor individuelen en
teams. Deze is speciaal in het leven geroepen voor
zondagochtend-bikers en bike-groepen, wel of niet
aangesloten bij een wielerclub.
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Misschien is het een idee om vanuit de actieve groep
mountainbikers uit onze club hier aan deel te nemen.
Via de site: www.bikefestivalbrabant.nl kan men zich
hiervoor aanmelden.
Op deze site kan men zich ook aanmelden als vrijwilliger
om mee te helpen met een onderdeel van de organisatie.
Het vinden van medewerkers voor zo'n evenement dat 24
uur (dag en nacht) doordraait valt niet mee. We zoeken
vrijwilligers voor parcoursbewaking, voor de opbouw,
uitzetten van linten, rennerskwartier, enz..). Om de
opgave enigszins te stimuleren kan elke vrijwilliger die
zich opgeeft om te helpen een vergoeding verdienen die
wordt overgemaakt aan de club , in ons geval De
Doortrappers. De club mag dan zelf weten hoe ze
daarmee omgaan. Ik denk dat we deze vergoeding door
moeten sluizen naar de vrijwilliger.
Je mag je ook opgeven via Henk de Klein, 0486-452188
of 06-25000355 of henk.riadeklein@gmail.com
Heb je interesse geef je op: de organisatie kan alle hulp
gebruiken.
Namens de organisatie,
Henk de Klein
NTFU verbindt vrouwen op de fiets:
maandag 7 april 2014

Steeds meer vrouwen stappen op de racefiets of mountainbike om een georganiseerde toertocht te rijden, samen met vriendinnen of een fietsclubje te fietsen. De

Vrouwen willen wat anders
De fietssport wint de laatste jaren veel terrein onder
vrouwen. Veel van hen fietsen echter liever niet met een
groep mannen mee. Daarom verzamelen vrouwen zich
steeds vaker in vrouwengroepen. De snelheden en afstanden in deze groepen liggen lager en plezier is de belangrijkste drijfveer. Dat plezier wordt onder meer gehaald uit leren om beter te fietsen. Meer dan mannen,
zijn vrouwen erg leergierig. Ze vinden het leuk om onder
begeleiding van een deskundige te fietsen die hen tips en
aanwijzingen geeft.
Daphny van den Brand als boegbeeld.
Daphny van den Brand, ambassadrice van Fietsvrouwen.nl, kan dat beamen. Na een jarenlange carrière in de
wielersport, geeft zij nu mountainbikeclinics. “Vrouwen
willen alles precies weten; hoe klik ik snel uit de pedalen,
hoe word ik behendiger, hoe vervang ik een binnenband.
Het is leuk om ze daarover te adviseren. Daarom verbind
ik me ook graag aan het nieuwe platform van de NTFU.
Via die site geef ik antwoorden op vragen en deel ik mijn
ervaringen via blogs. Ik vind het ontzettend leuk om
vrouwen enthousiast te maken voor het fietsen. Ik krijg
er energie van om vrouwen lol te zien hebben op de
fiets.”
Daphny zal diverse activiteiten van Fietsvrouwen.nl begeleiden. Ze is aanwezig bij het vrouwenweekend op Papendal 28 en 29 juni, organiseert een sleutelworkshop
voor vrouwen en fietst ze mee met haar eigen toertocht,
de ‘Daphny van den Brand Classic’ op 7 september in
Zeeland (Noord-Brabant).
Het platform is vanaf maandag 7 april online:
www.fietsvrouwen.nl, dé website voor sportieve vrouwen op de fiets.
Jarigen in de maanden mei en juni

NTFU wil fietsen voor vrouwen laagdrempelig maken en
lanceert daarom Fietsvrouwen.nl, hét landelijke online
platform voor alle sportieve vrouwen op de fiets.
Op fietsvrouwen.nl kunnen vrouwen een fietsmaatje of
fietsroute zoeken, een overzicht vinden van verenigingen
die activiteiten voor vrouwen aanbieden, tochten die
speciaal voor vrouwen georganiseerd worden, informatie
over o.a. techniek en voeding, trainingen, clinics, aanbiedingen en nog veel meer. Ook kunnen ze zelf artikelen,
recepten en routes aanleveren of een oproep plaatsen
voor een fietsmaatje.
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Bert van Boekel
Willie de Kleijnen
Eric Schel
Lambert van de Kolk
Petra Verbeek
Peter Oosterhout
Wim van Summeren
Daan Schansman
Frans van Kempen
Bart Emons
Henk Jans
Harold van Beusekom
Marc Bergmans

En wat te denken van deze kanjer.?
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Op 05 juni

wordt Antoon Jans
75 jaar en niet stuk te krijgen.

Namens ons allen van harte gefeliciteerd.

