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Willy Pomper

VAN DE VOORZITTER

Toen ik de mail van Jan kreeg waren mijn eerste gedachten 
ja, je moet nu je eerste stukje voor het club blad schrijven, 
en mijn tweede gedachten waren hoe kan Jan weten dat ik 
voorzitter ben geworden?
Maar goed hierbij mijn eerste stukje, we hebben de bijzon-
dere ALV met als inhoud de uitkomst van de mediation van 
de NTFU en de bestuursverkiezing achter de rug. 
De uitkomst van de mediation van de NTFU was misschien 
niet voor iedereen als gedacht. We hopen echter dat dit met 
de tweede stap wel gebeurd. De NTFU is druk bezig deze te 

organiseren en de mediation zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden. Planning is in ieder 
geval voor onze reguliere ALV. 
Inmiddels hebben we ook van een oud bestuurslid het bericht gekregen dat hij toch 
nog graag mee gaat het tweede traject in. Dit houdt in dat in tegenstelling tot wat ge-
presenteerd werd op de ALV er nu 3 bestuursleden en 5 verontruste leden de tweede 
mediation mee in gaan. 

Op dit moment heeft het gekozen bestuur ook zijn eerste vergadering gehad en is de 
taak verdeling als volgt geworden:
Willy Pomper:  Voorzitter
André Niemeijer:  Vice Voorzitter
Rita van der Ende-Marrink:  Penningmeester
Nelleke Stegeman:  Secretaris 
Henk Boer:  Lid

In het bestuur is verder besloten dat bij de ALV aan het einde van het jaar André en 
Willy van functie zullen wisselen.
Als bestuur hopen wij dat we van alle leden de kans krijgen om de club weer in rustiger 
vaarwater te navigeren en onze blik voorwaarts te kunnen richten. 
De eerste blikken voorwaarts zijn er al met alle evenementen welke op stapel staan:
7 April ATB clinic Gasteren
14 April Berend Botje Bronneger tocht
10 -12 Mei de Driedaagse tocht
14 Juni Bartje 200 met demonstraties van FTC de Dobberieders op de Zuiderbrinken.
Bij voorbaat dank ik al onze leden die zich op dit moment al inzetten voor deze eve-
nementen.
 
Veel Fiets plezier,      
Willy Pomper
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     "De Witte Hoek"  

          Brink O.Z. 16, 9471 AE Zuidlaren           Restaurant - Steakhouse  
             Tel nr: 050-4028624                
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ALV 25 MAART 2019

1. Opening
Na ruim 3 maanden acteren heeft het interim bestuur, Sybren Bakker, Dick Bulk en 
Willy Pomper, deze ledenvergadering georganiseerd. 
Toen op de ALV van 17 december 2018 de laatste drie verkozen bestuursleden opstap-
ten, waren bovengenoemde 3 personen bereid leiding te geven aan de Dobberieders. 
De toen aanwezige leden gingen hier unaniem en dankbaar mee akkoord.
De leiding van deze vergadering was in handen van Sybren Bakker.

Wat waren uitgangspunten van het interim bestuur:
1. Interim periode van 3 maanden
2. Iedereen doet mee (schorsingen opgeschort)
3. Bemiddeling (mediation) tussen afgetreden bestuur en 5 verontruste leden opstarten met 

hulp van de NTFU.
4. Kandidaten zoeken voor een nieuw bestuur
5. Geplande activiteiten door laten gaan m.b.v. bestaande commissies en leden.
6. Organiseren van een ALV (deze) waar een nieuw bestuur wordt gekozen.
7. Lopende zaken zoveel mogelijk afhandelen.

Tijdens de interim periode heeft oud penningmeester, Roelof Luchies, het bestuur aan-
gevuld omdat er wel betalingen moesten worden gedaan. Om niet bekend gemaakte 
redenen is Roelof hiermee gestopt. Omdat er nu geen betalingen meer konden worden 
gedaan is het aantreden van een nieuw bestuur, op korte termijn, noodzakelijk.

2. Presentatie rapport en adviezen n.a.v. problemen binnen de Dobberieders door 
Erik Tolboom en Michelle Vaessen (NTFU)
Omdat het vinden van de bemiddelaars veel tijd koste konden de eerste gesprekken 
pas op 11 februari 2019 plaatsvinden. Ook op 27 februari vonden gesprekken plaats. 
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Er werd gesproken met alle bestuursleden die in 2018 actief waren geweest, het interim 
bestuur en de vijf verontruste leden.
Op 18 maart 2019 was het advies van de bemiddelaars klaar. Ze presenteerden het in 
vijf sessies aan de betrokkenen. Onderlinge gesprekken vonden niet plaats!
Op deze vergadering krijgen ook de leden een presentatie van het advies.

Eerst een opsomming van bepalende gebeurtenissen:
• 2017 – aantreden nieuwe bestuursleden en beleidsplan 2.0
• 8 mei 2018 – Brief n.a.v. Bartje 200
• 17 juni 2018 – Bartje 200
• 9 juli 2018 – Stoppen commissies
• juli 2018 – bestuursvergaderingen
• 4 september 2018 – brief met oproep tot overleg met bestuur
• 6 december 2018 – overleg bestuur en 5 verontruste leden
• 13 december 2018 – open informatieavond verontruste leden
• 17 december 2018 – ALV

Advies (samenvatting)
• Normaliseren onderlinge verhoudingen – onder begeleiding van een onafhanke-

lijke gespreksleider op respectvolle wijze het gesprek aangaan. Inhoud en emoties 
mogen aan bod komen. Doel is weer samen te kunnen fietsen. Bestuur heeft de taak 
de omgangsvormen vast te leggen en door een gezonde sfeer en cultuur conflicten als 
deze in de toekomst voorkomen.

• Inhoudelijke vragen – Het bestuur moet alle vragen die er leven willen beantwoor-
den. Biedt naast de vijf verontruste leden ook andere leden de gelegenheid vragen 
aan de orde te stellen.

• Nieuw bestuur – Draag kandidaten voor die geen enkele rol hebben gespeeld in het 
conflict en die kunnen rekenen op het vertrouwen van de leden.

Foto: Er wordt aandachtig geluisterd
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7 dagen per week onbeperkt sporten! 

€7,60 p/w* 

 

voor 

Kom langs en ontdek de mogelijkheden! 
Voor info: De Millystraat 1, 9471 AG, Zuidlaren, 050 40 90 347 

*prijs op basis van Persoonlijk Onbeperkt Abonnement voor 12 maanden 
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• Aansturing vereniging – Blijf als bestuur t.a.v. commissie taken, op afstand en on-
dersteun en faciliteer de diverse commissies op respectvolle wijze.

• Beleidsplan – Raadpleeg verschillende geledingen in de FTC en onderzoek hoe het 
draagvlak is van het beleidsplan en waar dit mogelijk moet worden bijgestuurd.

• Schriftelijke communicatie – Vermijd schriftelijke communicatie en ga op respect-
volle wijze met elkaar in gesprek. Ga in het kader van de wet op de privacy vertrou-
welijk om met adressen en mailbestanden met gegevens van leden. Spreek met elkaar 
en niet over elkaar.

• Dubbele petten – Wees hier voorzichtig mee i.v.m. kans op tegenstrijdige belangen. 
Wees er transparant over. Neem eventueel hierover een bepaling op in statuten of 
huishoudelijk reglement.

• Sponsor – Waarborg dat de invloed van de sponsor niet verder gaat dan wat is afge-
sproken in het sponsorcontract.

Na de presentatie van dit advies werden er door de aanwezige leden vragen gesteld en 
vond er af en toe een stevige discussie plaats.

Samenvatting 
Er is veel oud zeer. Normaliseren van de onderlinge verhoudingen is het grootste pro-
bleem. Waarom is de bemiddeling niet afgerond voorafgaand aan deze ALV? Echte be-
middeling heeft nog niet plaats gevonden. Spelen er financiële problemen? Parkeer de 
mediation buiten de vereniging en laat de deelnemers zelf betalen. Één oud bestuurslid 
wil niet meer meedoen in de mediation. Ophouden met zeuren, er moet een nieuw 
bestuur komen. Biedt excuses aan als je iets niet goed hebt gedaan. Na de mediation 
moet de ruzie over zijn. Als je met de uitkomst van dit proces niet kunt leven of er geen 
vertrouwen in hebt kun je beter je lidmaatschap opzeggen.

Sybren bedankt de bemiddelaars van de NTFU
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3. Bestuursverkiezing
Er zijn vijf kandidaten die zich verkiesbaar hebben gesteld en zijn voorgedragen door 
het interim bestuur. Het interim bestuur heeft hen van tevoren gebriefd over de stand 
van zaken binnen de FTC. Ze hebben allen bestuurlijke ervaring. Mw. Nelly Stegeman 
is de partner van dhr. Willy Pomper.
Het zijn:
• Mw. Rita van der Ende – Marink
• Dhr. Willy Pomper
• Dhr André Niemeijer
• Dhr. Henk Boer
• Mw. Nelleke Stegeman

Er is een stemcommissie ingesteld. Er wordt schriftelijk gestemd. Bij volmacht stem-
men is niet mogelijk. Op het stembriefje stonden de vijf namen en de tekst: Onder-
steunt u deze voordracht? Er kon ja, nee en blanco worden gekozen. Er zijn 69 geldige 
stemmen uitgebracht. Alle vijf kandidaten zijn met een meerderheid van stemmen 
verkozen. Dit varieerde van 68 tot 50 ja’s op de namen van de vijf kandidaten. Het 
dagelijks bestuur zal bestaan uit Rita van der Ende, Nelly Stegeman en Willy Pomper.

Rij bij stemcommissie bestaande uit Max Eikmans en Hans Voorma
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Nieuw verkozen bestuur zonder Rita van der Ende

Het interim bestuur treedt af

De interim bestuursleden Dick Bulk en Sybren Bakker worden bedankt voor hun 
werkzaamheden en ontvangen uit handen van Willy Pomper een fles wijn. Voor Wil-
ly, ook al interim bestuurslid, wacht een zware taak. Samen met de andere verkozen 
nieuwe bestuursleden de Dobberieders uit deze penibele situatie in rustiger vaarwater 
loodsen.

Jan de Haas
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Frans Heijne

Op 3 januari j.l. is ons zeer gewaardeerd clublid Frans Heijne overleden op 
de veel te jonge leeftijd van 69 jaar.

Frans hebben we leren kennen als een man die altijd voor iedereen klaar stond en 
je hielp waar het maar enigszins binnen zijn mogelijkheden lag. Een zeer sociaal 
mens met een heldere mening. Wij kwamen in 1998 terug in Zuidlaren wonen 
en ik wilde het sporten weer oppakken. Frans was reeds geruime tijd lid van de 
Dobberieders en via hem ben ik begonnen met fietsen en lid geworden van onze 
vereniging en samen maakten we vele kilometers. Vaak gingen we gezamenlijk 

naar de trainingen dan wel namen we deel aan onze tochten. Uit de verhalen van 
Frans weet ik dat hij vroeger met clubgenoten vrij lange fietstochten maakte van 

wel een paar honderd kilometer.

We deelden nog een gezamenlijke passie, namelijk het schaatsen. We zijn enige 
jaren lid geweest van een schaatsvereniging en gingen wekelijks naar de ijsbaan in 
Assen waar we les kregen van ons clublid Jannes Huttinga. Het was een mooie tijd. 
Op een gegeven moment dachten we: een tocht van 200 km willen ook eens samen 
volbrengen. Frans was het al eens gelukt op het bevroren ijs in Friesland, waar hij 
de volledige route van de Elfstedentocht had geschaatst. We hadden ons voorgeno-
men om in 2007 mee te doen met de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee. 
Alles was in gereedheid om af te reizen naar Oostenrijk, echter de invallende dooi 

gooide roet in eten en ons sportief uitje ging helaas niet door. Het bleef dus bij 
mooie schaatstochten op het Nederlandse ijs.

Frans: je was een prima kerel! We zullen je missen.

Door Hendrik Hilbrands

In memoriam 
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VAN DE REDACTIE

Het is een roerige tijd voor de Dobberieders. Het conflict tussen de vijf verontruste 
leden en het op 17 december 2018 afgetreden bestuur hakt er bij de betrokken leden 
diep in. Er zijn zelfs bedreigingen in de persoonlijke sfeer geuit! 
Gelukkig heeft het interim bestuur er, tot de bijzondere ALV van 25 maart 2019 (zie 
verslag in deze editie), voor gezorgd dat de meeste clubactiviteiten doorgang konden 
vinden. Ook hier wil ik hen bedanken voor hun inspanningen.

 
Dat deze problemen een grote impact hebben blijkt uit het opzeggen als lid van Sybren 
Bakker vlak na de bijzondere ALV, die hij nog op een prima manier heeft geleid. Jam-
mer om zo’n betrokken lid misschien nu wel definitief kwijt te raken.
Helaas kon echte mediation in de interim periode nog niet worden opgestart. Tijdens 
afzonderlijke gesprekken kon alleen de problematiek in kaart worden gebracht en een 
rapport met algemene aanbevelingen worden gemaakt. Dit rapport werd op de bijzon-
dere ALV ook aan de aanwezige leden gepresenteerd. Ik hoop dat de echte mediation, 
met hulp van de NTFU, in april 2019 kan worden gestart en afgerond. Ook hoop ik 
op een goede uitkomst daarvan. Ik wens het nieuwe bestuur veel sterkte en wijsheid 
om hier mee om te gaan. Ik hoop dat het hen lukt om hierin boven de partijen te kun-
nen gaan staan.
Deze problematiek heeft er helaas bij mijzelf toe geleid dat ik mij voorlopig heb terug-
getrokken als lid van de meerdaagse commissie en ook het aanblijven als redacteur wil 
laten afhangen van de uitkomst van de mediation. 

Op 3 januari 2019 is Dobberieders lid Frans Heine op 69 jarige leeftijd overleden. In 
dit blad staat een in memoriam. Ook ik wens de nabestaanden veel sterkte toe bij hun 
verlies.

Sybren Bakker leidt de ALV
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Op 25 januari was de Dobberieders nieuwjaarsbijeenkomst in Grand Café Zuidlaren. 
De opkomst was redelijk goed en de verzorging uitstekend. Alleen de sfeer vond ik wel 
wat bedrukt omdat er nog steeds een patstelling was tussen het afgetreden bestuur en 
hun opponenten. Ik denk dat veel Dobberieders die daar aanwezig waren zich daar 
gelukkig niet bewust van waren. 

De vijfdaagse is nu veranderd in een driedaagse tocht op de racefiets. Mooi dat we deze 
traditie kunnen voortzetten, al is het in afgeslankte vorm.

De pensionado’s, af en toe aangevuld met een jonger lid die een vrije dag kon opne-
men, konden  leuke dagtochten maken. Soms zelfs in een besneeuwd landschap, zoals 
dinsdag 22 januari naar de Stripe. 

Nieuwjaarsbijeenkomst

In de sneeuw naar de Stripe
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ZUIDLAREN
Verlengde Stationsweg 28
T 050 - 4091307

BRANDSTOFVERBRUIK: 6,6-7,0 L/100KM. CO2 -UITSTOOT: 151-159 G/KM.
Afgebeeld model kan afwijken van de standaardspecifi caties. Imp.: MMSN B.V., Amstelveen, contact@mmsn.nl.
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

GRONINGEN
Rostockweg 2

T 050 - 5471111

NU IN DE SHOWROOM

PRIMEUR:
DE NIEUWE COMPACTE SUV
ECLIPSE CROSS
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Ook door de week wordt er volop gefietst. Nu het een uur langer licht is, is ook op 
maandag- en woensdagavond weer gestart op de racefiets. 
Diverse Dobberieders hebben inmiddels de ‘Col du VAM’ onze provinciale trots, be-
klommen. Goed dat niet alle afval wordt gerecycled, anders was dit “hoogstandje” niet 
tot stand gekomen.

De fietslessen voor vluchtelingen zijn op 3 april weer gestart. Nu op woensdagmiddag 
van 14.30 – 15.30 uur. Op het terrein van Dennenoord bij de fietsenmakerij. Extra 
vrijwilligers zijn nog steeds welkom.

Helaas kon de 5-daagse Pieterpad tocht, op de ATB, richting Maastricht geen door-
gang vinden. Er was helaas te weinig animo. Hopelijk komt er t.z.t. nog een mogelijk-
heid dit evenement opnieuw op de agenda te zetten.
De RABO-bank veldtoertocht in Gasteren kon op zondag 10 februari gelukkig wel 
doorgaan. Al zaten de weergoden niet mee zoals je in Jakobs verslag kunt lezen. 

Op 11 maart is op de Brink in Zuidlaren de 1e MTB routekaart Drenthe onthuld. 
De provincie Drenthe is ambitieus als het om fietsen gaat. Op Fietse,Wielerplatform 
Drenthe en Recreatieschap Drenthe zijn om die reden, al een tijdje bezig om de be-
staande mountainbike routes van Drenthe in kaart te brengen en met elkaar te verbin-
den. Dit sluit mooi aan bij het artikel: MTB visie Drenthe, ook in dit blad geplaatst.

Ook in dit blad wat aandacht voor materiaal en techniek. Ron van Almelo heeft met 
veel geduld en inventiviteit van een stokoude verroeste racefiets weer iets heel moois 
gemaakt. Max Eikmans praat je bij over schijfremmen en ikzelf wilde wat kwijt over 
banden.

Jan de Haas  > Sluitingsdatum nieuwe kopij: 23 juni 2019

Pensionado’s op Col du Vam
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WEBSITE
 
Zoals velen van jullie gemerkt hebben staat de website www.dobberieders.nl al lange 
tijd op under construction. Reden hiervoor is dat er gewerkt wordt aan een volledige 
nieuwe website. De oude website had een noodzakelijke technische update nodig. Op 
basis daarvan had het oude bestuur (niet zijnde het interim) de website en domein-
naam in zijn geheel opgezegd en aanvullend een offerte uitvraag gedaan bij 1609bold. 
Door het aftreden van het toenmalige bestuur is de website tussen de wal en het schip 
terecht gekomen totdat het interim bestuur in december 2018 er op gewezen werd dat 
de website niet meer in de lucht was. Ook bleek dat inmiddels de domeinnaam dob-
berieders.nl door 1609bold was gekocht. Het interim bestuur heeft contact gezocht 
met 1609bold en na enkele zeer constructieve en positieve gesprekken heeft dit tot de 
volgende deal geleid:

• 1609bold levert een technische volledige website welke alleen nog 
van content dient te worden voorzien door FTC de Dobberieders.

• 1609bold overhandigt aan ons FTC de dobberieders de verhuisto-
ken zodat we weer eigenaar worden van de domeinnaam en de 
website kan verhuizen naar een door zich zelf te kiezen hosting 
bedrijf.

• FTC de Dobberieders stort 1000 Euro aan het goede doel grootver-
zettegenkanker.nl ( stichting mont ventoux).

Voor dit goede doel gaan Bastiaan en Karin Hollander op 5 september 2019 de Mont 
Ventoux omhoog waarbij ze de ernstig zieke Els sponseren. (meer informatie kan wor-
den gevonden op www.metels.nl) 
Het is nu dus zaak dat wij als FTC de website moeten vullen met tekst en afbeeldin-
gen. Aangezien dit niet iets is wat je van de een op andere dag doet, is door het interim 
bestuur onze oude website weer de lucht in gebracht onder een andere naam, en wel 
www.ftcdobberieders.nl. Hierop vindt je tot het live gaan van de nieuwe site alle be-
nodigde informatie.
 
De nieuwe website zullen we zo spoedig mogelijk live zetten (we moeten hem nog 
verhuizen), al dan niet gelijk volledig, maar wel met de meest actuele beschikbare 
informatie.

Mocht je wensen of suggesties hebben voor de website mail naar info@dobberieders.nl
 
Groetjes 
Willy Pomper
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      Wij zijn dealer van :      Sparta 
                                           Merida, (ATB & Race)  
                                           Elliptigo 
                                           Agu 
                                           Shimano 
                                           Conway 
 
          ●  Groot aanbod TWEEDE Hands stadsfietsen voor een kleine prijs 
          ●  Groot aanbod TWEEDE Hands RACE  & ATB’S 
 
        !!!!!!  10% KORTING voor de op fietsen en onderdelen  !!!!!! 
 



 

 

SCHILDERWERK
GLASZETTER
WANDAFWERKING
HOUTREPARATIE
VERFSPUITEN

Sparrenlaan 1
9471 PG  Zuidlaren

050 - 409 30 50
www.kleefmanschilders.nl
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Creatieve en enthousiaste Dobberieder gezocht 
die het Twitter-account wil overnemen.

https://twitter.com/dobberieders

Als Twitter-redacteur ben je vrijwillig een paar uur per week actief met het verzorgen, 
bijhouden, updaten en ontwikkelen van het account. Je bent verantwoordelijk voor 
het plaatsen van content en informatie. Het Twitter account van de FTC heeft ruim 
1000 volgers.

Wat wordt er zoal op het account gepubliceerd
- Nieuwsberichten en feitjes (MTB en RACE) 
- Je zoekt en plaats foto’s en links naar website en Facebook
- Uitingen t.b.v. sponsoren, acties en evenementen 
- Algemene promotie FTC

Wat wordt er van je verwacht
- Ervaring en/of affiniteit met het regelmatig plaatsen van tweets
- Je publiceert zelfstandig berichten 
- Je gebruikt waar mogelijk beeldmateriaal
- Ervaring en/of affiniteit met digitaal beeldmateriaal
- In bezit van smartphone en bent daar handig mee
- Je volgt de actualiteit
- Bent op de hoogte van wat er speelt binnen de club en zorgt ervoor dat informatie 

snel gedeeld en geplaatst wordt
- Je volgt trends
- Je hebt een goede schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal.

Mail voor vragen of informatie met martincoerts@gmail.com 
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Stationsweg 75
9471 GL Zuidlaren
T (050) 409 26 59
www.salonbert.nl
info@salonbert.nl
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Gorecht oost 15  9603 AA Hoogezand 
T. 0598 352209

info@kapsalonlefigaro.nl

www.kapsalonlefigaro.nl

Albert Blok

Stationsweg 75
9471 GL Zuidlaren

Tel. (050) 409 26 59 

WWW.KAPSALONBERT.NL
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Gorecht oost 15  

9603 AA Hoogezand

T. 0598 352209

info@kapsalonlefigaro.nl

Met en zonder afspraak. Voor Dames en Heren.
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MEERDAAGSE PERIKELEN

De problemen binnen onze vereni-
ging zijn ook van invloed geweest op 
de organisatie van de meerdaagse in 
mei.
De commissie vond dat 7 aanmel-
dingen niet voldoende waren om de 
vijfdaagse door te laten gaan. Voor de 
tweedaagsen naar Bad Bentheim en 
Texel waren wel voldoende gegadig-
den en dat heeft de commissie doen 
besluiten de vijfdaagse te veranderen 
in het voorstel aan de mensen die zich hebben opgegeven om die vijfdaagse in een 
driedaagse te veranderen en wel op vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 mei. Nu zijn 
er 17 personen, die aan deze tocht gaan deelnemen, waarbij Laszlo Matus als chauffeur 
zal optreden in de bus voor de bagage.
Op 10 mei vertrekken we om 9 uur vanaf de Brink in Zuidlaren. Onze eerste pauze 
zal in Noord-Sleen zijn en clubgenoten, die niet deelnemen, maar wel zin hebben om 
ons tot b.v. Noord-Sleen te begeleiden zijn van harte welkom. De tweede pauze zal in 
het Duitse Uelsen zijn.
Als we op zondag 12 mei (Moederdag) van Apeldoorn terugkeren naar Zuidlaren, 
pauzeren we in Dalfsen en in Dwingeloo. En ook op deze dag zou het prachtig zijn als 
clubgenoten naar Dwingeloo gaan om met de driedaagse deelnemers terug te fietsen 
naar Zuidlaren. In een nieuwsbrief zullen we nog bekendmaken hoe laat we in Dwin-

geloo denken te arriveren.

De vijfdaagse commissie bestond oorspronkelijk uit 
Henk Baron, Sybren Bakker, Jan de Haas, Christos Léfas 
en Dinus Vos. Christos is lid geworden van een fietsclub 
in De Lutte en daarmee lid af. Sybren heeft ook zijn lid-
maatschap bij de Dobberieders beëindigt en is daarmee 
meteen geen lid meer van de commissie. Jan de Haas wil 
eerst het gesprek afwachten tussen zijn zwager Jan Willem 

en de op non actief gestelde leden en houdt zich zo lang op de achtergrond. (We gaan 
er voorlopig vanuit dat, dat wel weer goed komt.) Dus op dit moment vertegenwoor-
digen de twee ondergetekenden de commissie, waarbij Dinus de contact persoon blijft.
Het programma dat in een vorig clubblad bekend is gemaakt, zal sowieso gevolgd en 
georganiseerd worden met in september de ATB-dagen in Sauerland.

Henk Baron en Dinus Vos.
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RABOBANK VELDTOERTOCHT GASTEREN

Honderd ATB-ers, deelnemers aan de Rabobank veldtoertocht te Gasteren, 
lieten zich door de druilerige regen niet uit het veld slaan

Zondag 10 februari 2019 toen ik om 7.15 uur op mijn ATB stapte, constateerde ik 
helaas dat de Buienradar het bij het juiste eind had gehad. Jammer….regen, regen en 
nog eens regen. Bepakt en bezakt op weg naar Anloo, waar ik met het pijlen moest 
beginnen. Nog maar een paar honderd meter op de lange zandweg fietsend, kreeg ik al 
een drietal herdershonden achter mij aan. Een alleraardigste mevrouw, die haar honden 
uitliet, had de viervoeters goed onder controle. Even een praatje met haar gemaakt en 
maar weer verder, de regen trotserend.

Dit keer een gemakkelijke stuk route om 
te pijlen. De bredere wegen die liggen mij 
wel en ik vind het bovendien leuk om rou-
tes uit te zetten. Tegen negen uur was ik 
klaar en ging vervolgens naar het dorpshuis 
in Gasteren. En jawel hoor, Gert Zuidhof 
en Ger van der Ende stonden fier en op-
gewekt op de weg om de personenauto’s 
naar de parkeerplaats te leiden. ‘Jammer’, 
zeiden beiden, dat de weersomstandighe-
den zo’n grote invloed op de opkomst van 
de ATB-ers heeft. ‘Weinig deelnemers’, zo 
maakten Gert en Ger mij duidelijk.

De vrijwilligers, die achter de inschrijf-
tafel zitten: o.a. Willy Pomper en zijn 
vrouw Nelleke, kunnen onder leiding 
van de sinds jaar en dag aanwezige, 
Rita van der Ende, het rustig aan doen. 
Marchienus, de kantinebeheerder van 
het dorpshuis had helaas weinig klan-
dizie, maar hield goede moed. On-
danks de mindere opkomst waren sfeer 
en gezelligheid absoluut aanwezig. 

Een kopje koffie en dan maar weer even de route bij langs. Hangen de bordje nog 
goed? Annegienus van Veen, mijn ‘pijlermaat’ kwam na een half uurtje fietsen met het 
idee om naar café Popken-Hollander in Anloo te gaan om daar nog een kopje koffie 

Verkeersregelaar Gert Zuidhof

De inschrijftafel
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te nemen en……de appeltaart, 
waar Dinus Vos ons al op had 
gewezen. En ja hoor, daar zaten 
ze dan, de vrijwilligers achter 
koffie en appeltaart. Annegie-
nus en ik schoven natuurlijk 
ook aan. 

Na een uurtje vervolgden Anne-
gienus en ik weer onze controle. 
Kijken of de narijder al langs 
was geweest. Dit jaar kwam 
narijder Janny van der Zee met 
het idee om aan de sectorborden een stukje rood lint te hangen, zodat de pijlers kun-
nen zien of de narijders al geweest zijn. Is dat het geval, dan kunnen de pijlers hun 
bordjes weer ophalen. Dit systeem heeft uitgewezen, voor veel duidelijkheid te zorgen.
Annegienus en ik besluiten om het sectorbord van onze route hierop te controleren. 
En ja hoor, lint is verdwenen en we kunnen beginnen met het ophalen van de pijlen. 
In drie kwartier tijd was dat al weer gebeurd.

Om 14.00 uur werden alle vrijwilligers verzocht om aan de nazit en de evaluatie deel 
te nemen. Wat ik niet had verwacht in vergelijking met de voorgaande jaren, dat er 
zoveel vrijwilligers aanwezig waren om ‘de dag’ door te spreken. Onder leiding van 
Willy Pomper passeerden een groot aantal ideeën en opmerkingen de revue, die ertoe 
moeten bijdragen om de organisatie van een dergelijke ATB-tocht het volgend jaar nog 
beter te laten verlopen.

In totaal meldden zich exact 100 deelnemers bij de inschrijftafel. Erg weinig en we 
hopen uiteraard, dat de volgende editie van de ATB-tocht in Gasteren het deelnemers-
aantal fors zal overschrijden.

Nog even vermeldingswaardig, je wilt het geloven of niet, de 100e deelnemer en echt 
meer waren er niet, kreeg van de inschrijftafel een plastic zak met krentenbollen aange-
boden. Daar kijk je als deelnemer wel van op!

Ook de jeugd van de Dobberieders was vertegenwoordigd. Jurgen de Jong, Kars Poel-
man, Tygo Spanhof en de achtjarige Tessa Hokke. Zij stonden er, weer of geen weer. 
Proficiat, dat jullie er waren. Toch wil ik Tessa (8 jaar) er even uitlichten, zonder daarbij 
de andere kinderen te kort te willen doen. Tessa heeft de helft van de tweede lus met 
haar trainer en begeleider Wilco Visser gefietst. Een groot compliment Tessa. Erg goed, 
maar ook voor jullie trainer Wilco, die iedere zondag dan ook maar weer klaar staat 

Koffie bij Popken-Hollander
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om jullie te begeleiden. Op deze manier zijn we met elkaar bezig om de Dobberieders 
te laten bloeien.

Rond drie uur is de evaluatie ten einde. Iedereen die aan deze ATB-tocht heeft meege-
werkt is tevreden over de organisatie, ondanks het minder goede weer.
Ook Marchienus van de catering in het dorpshuis, ontzettend veel dank voor jouw 
inzet en bereidwilligheid. Met elkaar kunnen we veel.

Vanmorgen heeft Ben Mulder, voorzitter van de gezamenlijke sportverenigingen uit 
Gasteren, de Dobberieders verzocht om op zondag, 7 april a.s. een clinic op de ATB te 
verzorgen met daarna een tochtje van een uur door de mooie omgeving. De doelstel-
ling is om meer inwoners van Gasteren en omgeving en de jeugd op de fiets te krijgen.
Willy Pomper, Gert Zuidhof, Johnny Helder en Klaas Beenes hebben hun medewer-
king toegezegd. De evenementencommissie heeft in het kader van deze clinic ook haar 
medewerking toegezegd. Deze commissie zal te zijnertijd ongetwijfeld weer een aantal 
vrijwilligers nodig hebben. Deze vrijwilligers zullen er, denk ik, zeker zijn. Belangrijk is 
om aan dit soort evenementen je medewerking te willen verlenen.

Jakob Nijborg 
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Te huur: Vakantiewoning te 
Willingen / Sauerland.

Zomervakantie? Even er tussenuit? 
Zeer betaalbaar, dichtbij (325 km), 

wandelen, mountainbiken, zwemmen, 
feesten, zeilen, duiken, enz., enz.

Twee appartementen 8 en 6 persoons
Kijk voor meer info op:

WWW.HAUSAMIBERG.EU 
Of bel: 06-36160952

Harry Nijborg en Andrea Frost

Wandel of Fiets vakantie? 
Ontspannen in Denemarken 

 

www.langerhusevej.nl 
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HOE VINTAGE MAG HET ZIJN...

In Tuoro, bij het Lago di Trasimeno in Italië, zag ik hem staan … half onder een afdak, 
samen met negen andere fietsen en daar een flinke kabel doorheen. Een huurfiets die 
bijna nooit meer verhuurd werd. Na een stiekeme meting heb ik deze fiets, een Itali-
aanse Atala, losgepeuterd voor 20 euro en meegenomen naar huis… 

Via het web voldoende info gevonden om te weten dat het een type “Giro d’Italia” uit 
vermoedelijk 1972 moest zijn (het typeplaatje ontbrak) en dat Atala in Italië en later 
ook in de V.S. (Detroit) werd gebouwd en in de V.S. ook verhuurd via de jeugdher-
bergen.
Na de toestand van de fiets en diverse maten vastgelegd te hebben begonnen met de-
montage. Om dan ook meteen vast te stellen wat niet meer in orde was zoals pedalen 
(versleten), assen en conussen (beschadigd), rubbers van de remhandels (totaal af ), de 
ketting en wat kleinere onderdelen. Of de schakelaars, derailleurs en pignon (!) nog 
werkten was niet duidelijk. Ik heb eerst mijn licht opgestoken bij Hiemstra-senior in 
Marum die mij voor het reinigen van chroom en aluminium Metalino staalwol samen 
met Monidur polijstmiddel adviseerde. Gezien de prachtige Alan die hijzelf had ge-
restaureerd goed spul. Trouwens het ene remrubber dat Hiemstra voor deze Alan had 
gekocht kostte hem 40 euro; dit sloeg ik toch wel even op…. Ik vond een en ander in 
Assen.

Het frame moest gelast, ontroest en overgespoten wor-
den; BCP Special Paintwork in ’s Gravenzande bood 
daarbij aan om ook de decals (stickers) te maken; een 
fijne oplossing want een decal kopen in Italië lukte 
niet: daar wordt gewoon niet gereageerd op Engelstali-
ge mails… Het verchromen van de voorvork-uiteinden 
heb ik niet laten doen, dit werd mij te kostbaar. En 
bij de sticker “Tullio tubing Padova” vraag ik mij nog 
steeds af of dit Tullio Campagnolo geweest kan zijn…
Toen op een dag de fiets van een buurvrouw aan de 
straat bij het vuilnis lag, een fiets uit begin 70-er jaren, 
had ik de kans er het zadel af te halen en de derailleur 
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 millystraat 6, zuidlaren 

050 409 33 25
www.onsvoorjou.nl

nieuwsgierig? 
Je kent ons als Weenink & Mellens, 
maar tijden veranderen...  
en wij veranderen mee. 
Voortaan gaan we verder onder een 
nieuwe naam en een nieuwe identiteit: 
ONS Makelaars, Hypotheken en 
Verzekeringen.
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en wat bouten en boutjes want je weet niet wat je later nodig bent… Het zadel had het 
juiste merk, kleur en leeftijd.
Terwijl de tijd verdween met het reinigen van wielen, banden, pignon, kettingbladen, 
derailleurs en noem het allemaal maar op zocht ik verder naar wat ik nodig had aan 
vervangend spul. Een bezoek aan een bekende retrobeurs in Deurne (Het Stalen Ros) 
bracht mij langs “Bikes to Remember” in Den Bosch waar ik een betaalbare set rem-
beugels MET rubbers vond; op de beurs kocht ik de assen, conussen en kogels. De 
ketting vond ik in Oosterbeek, de trappers, toeclips en riempjes via Marktplaats. En 
bij Vierhouten In Zuidlaren de kabelklemmetjes want Koga was juist met een nieuw 
retro-model uitgekomen! De wat dikkere remkabels vond ik op een tweewielerbeurs 
in Zuidbroek: dit waren bromfietskabels waarbij het kopje met de vijl op vorm moest 
worden gemaakt. De buitenkabels waren niet moeilijk te vinden; kabelbusjes e.d. via 
Internet; het vinden van de juiste bidonhouder met bidons uit de 70-er jaren heeft 
meer dan twee jaar geduurd (toch weer Marktplaats…) En last-but-not-least komt de 
balhoofdbadge van Cyclomondo uit Australië.
De montage was genieten; ik kon alles zelf doen tot aan het afstellen van de achter-de-
railleur; om de kabel te bevestigen moet je eerst zeker weten op welke stand de ketting 
erop moet liggen, zowel voor als achter. Ik kreeg hulp bij het Fietslab in Groningen 

waar ik voor een uurtje hulp, adviezen, een 
kop koffie EN de aankoop van een worsten-
helm (niet te vinden in NL!!) 25 euro mocht 
afrekenen. Ik heb er 30 van gemaakt…
De fiets was af, alles liep en remde goed. En 
straks in het voorjaar ga ik er mee de weg op 
en probeer ik een training mee te draaien met 
de Pensionado’s. Dus met mannen die een fiets 
uit hun jeugdjaren nog wel weten te waarderen 
denk ik.

Het restaureren van oude (race-)fietsen is zeer populair in Zuid-Nederland, België en 
Italië. Van Frankrijk weet ik dat niet. Het barst van de retrotochten, tot soms wel 20 
per maand. In Nederland zijn deze ritten sterk in opkomst. Ook de Vael Ouwe (Die-
ren) houdt nu voor de oudere Gazelle’s een aparte rit. En ik heb genoten van het proces 
van opknappen, zoeken, monteren en vooral het kennismaken met een fascinerende 
vintage-fietsen wereld.
    Ron van Almelo 
Leuke sites zijn: 
http://mistervelo.nl
http://fietslabgroningen/nl
http://bikestoremember.nl
http://vintagefiets.be
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www.agriplazamooiwonen.nl	085-0660294	

	

ü Aan-	en	verkoop	woonsegment	
ü Taxaties	voor	financiering,	belasting,	overdracht	
ü Bouwadvies		3D-tekenwerk,	vergunningen,	enz.	

	

www.agriplazamooiwonen.nl 

085-0660294 
U wilt toch ook mooi wonen…?! 
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LEK RIJDEN VOORKOMEN

Ik heb een ontzettende hekel aan een lekke band. Zowel op de 
ATB als op de racefiets.
Op mijn racefiets heb ik al een jaar of 3 de Schwalbe Durano 
Plus. Ik ben er heel tevreden over. Ik kan me niet herinneren 
wanneer ik voor het laatst een lekke band heb gehad.
Op de ATB had ik hiervoor de Continental X King protection 
aangeschaft. Ik was hier heel tevreden over tot er plotseling 2 re-
delijk grote scheuren in de wang van mijn achterband zaten. Dit 
merkte ik toen ik hierdoor een lekke band (!) kreeg. Ik had ruim 
2000 Km met deze band gefietst. Dit vind ik zelf niet zo veel.
Ik had met deze achterband wel een probleem met het goed 
centreren om de velg. Henk Steenbergen loste dit op door de 
band heel hard op te pompen. Harder dan officieel aangegeven. 
Ik denk 5 a 6 atmosfeer. 

Ik denk zelf dat dit mogelijk tot deze scheuren heeft geleid. Mijn 
idee hierover is dat de band om goed anti lek te kunnen zijn, stug-
ger is. En daarom niet elastisch genoeg om deze druk aan te kunnen 
met als gevolg de scheuren. Een andere mogelijke oorzaak is: niet 
hard genoeg oppompen. Als er veel modder is in het bos heb ik een 
druk van 1 tot 1.5 atm. in de banden. Mogelijk ontstaan de scheu-
ren door meer vervorming in de stugge wangen.

Misschien zijn er andere clubleden dit hierover meer kunnen zeg-
gen? Ik heb nu een andere oplossing gezocht. Er bestaat een licht 
gewicht kevlar tape die je aan de binnenzijde van je buitenband 
kunt plakken. Zelf heb ik Panaracer Flataway Puncture Protection 
via internet bij Your Chain Reaction Cycles in Engeland aange-
schaft. Incl. verzendkosten net iets minder dan 20.00 euro voor 1 
band. Als ik nu voorlopig geen lekke banden meer krijg heb ik dat 
er wel voor over. Het bevestigen van de tape met adhesieve laag gaat 
niet heel gemakkelijk, maar is redelijk goed te doen. Ik denk dat hij 
goed op z’n plaats wordt geduwd als je de band oppompt.
Nu maar afwachten hoe het in de praktijk functioneert….

Op de bijgaande foto’s kun je de scheuren en de tape goed bekijken. Als er clubleden 
zijn die hier nog nuttige info over kunnen geven zou ik dat erg leuk vinden.

Jan de Haas
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Beter remmen met Schijfremmen 
Tja de ontwikkelingen staan niet stil. Als je op je racefiets zit en je legt er een behoorlijk 
tempo op. Is het een veilige gedachte dat je het vermogen tot je beschikking hebt om 
snel en veilig te kunnen remmen. Kun je met velgremmen ook zul je zeggen. Zeker 
maar niet onder alle omstandigheden. Bij nat weer en zeker tijdens een afdaling heb je 
meer controle over je fiets met schijfremmen. Sinds het gebruik hiervan is toegestaan 
door de UCI tijdens wedstrijden zien we ook steeds meer profs hiermee rijden.

Meer controle
Hoe meer controle je hebt over je fiets des te veiliger is dat. De zekerheid dat je rem-
men onder alle omstandigheden goed hun werk doen is hierbij van belang.
We zien steeds meer fabrikanten die fietsen produceren met schijfremmen. Door het 
hydraulisch remsysteem met oliedruk heb je voor dezelfde remkracht minder kracht 
nodig en ben je beter in staat goed te doseren. Dus meer controle over je fietsbewegin-
gen. Bovendien is je remweg korter. Je kunt dus iets later voor een bocht remmen. Ook 
prettig als je uit bent op tijdswinst. 

Bredere banden?
Ja, daar hebben we een nadeel van de schijfrem. Je hebt een kortere remweg en daar-
door de kans om de maximale wrijving tussen band en wegdek te overschrijden. Floep 
dar ga je. Dit is op te lossen door te leren omgaan met de remwerking maar ook door 
een iets bredere band te monteren. 28mm is al veel gebruikt en voldoet uitstekend.

300 graden Celsius
Zo heet kunnen de schijven worden door het remmen dus niet aankomen met de vin-
gers om even te voelen hoe warm ze zijn. Voorkom dat je slepend gaat remmen want 
dan levert dit te veel hitte op. Je hebt meer remkracht dus je hoeft ook minder te rem-
men waardoor je zorgt dat je remblokken afkoelen.

Velgen sparen
Inderdaad je velgen gaan langer mee want je remt niet meer op je velg. De schijven 
zijn ook duurzamer en minder aan slijtage onderhevig dan remblokjes. Je hebt wel een 
frame en wielen nodig die hiervoor gebouwd zijn. Er komen ander krachten vrij die 
vragen om aangepast materiaal. Je velgrem fiets is dus anders gebouwd dan de schijf-
remfiets.

Techniek en materiaalkennis Onder deze rubriek zal ik 
regelmatig een artikel schrijven voor het clubblad met 
tips over materiaal en nieuwe ontwikkelingen. Veel lees-
plezier Max Eikmans.
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Ook voor Proeverijen, Relatiegeschenken en Partyservice.

BIJ INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE 10% KORTING*  
VOOR DE DOBBERIEDERS! 
*geldt niet voor aanbiedingen

DRANKENSPECIAALZAAK 
Stationsweg 24 

9471 GR Zuidlaren 
(050) 311 8156

Tot slot nog dit
Remschijven hebben vaak steekassen, dus….
Een ander voordeel van schijfremmen is dat wielen met schijven vaak een steekas heb-
ben. Steekassen zijn sterker en veel stijver dan een ‘quick release’ sluiting en dit be-
tekent dat ze wat veiliger zijn. Het wisselen van een wiel met een steekas kost wel 
een paar seconden meer tijd. Er worden remsystemen met zowel steekassen als quick 
release sluiting geleverd. 

Moet dat nou zo nodig?
Nee, als je veelal in ons eigen land je fiets kilometers aflegt voldoen velgremmen ook 
goed. Zelfs een afdaling met droogweer kan prima weet ik uit recentelijke eigen erva-
ring. Ik heb me geen moment onzeker gevoeld tijdens de afdaling van de Mont Ven-
toux. Een feit is echter dat de ontwikkelingen niet stil staan en er in de toekomst steeds 
meer fietsen komen met schijfremmen. Er zijn nu al merken die hun nieuwe modellen 
uitsluitend met schijfremmen afmonteren. Een velgrem past hier niet meer op.
Nu jij nog of nog niet natuurlijk.
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LIEF EN LEED

Henk Venema Is op donderdag 28 maart opgenomen in het zie-
kenhuis. Hij bleek een longontsteking en een bloedvergiftiging te 
hebben. Een heel ernstige situatie. Hiervoor heeft hij twee dagen 
op de intensive care gelegen. Er moest, via een kleine operatie, zelfs 
een infuus in de halsslagader worden aangesloten voor betere medi-
cijntoediening. Omdat hij ook griep had moest hij de eerste dagen 
afgezonderd op een kamer liggen. Op dinsdag 2 april ging het dui-
delijk beter. Henk hoopt op 4 april weer naar huis te kunnen gaan.

Albert is op 31 januari 2019 over de kop 
gevlogen met zijn cross race fiets. Twee 
fietsers voor hem waren, t.g.v. sneeuw op 
het pad, een verkeerd paadje ingereden en 
konden nog net overeind blijven bij een 
“afgrond” van meer dan een halve meter. 
Albert niet…. Hij kwam ongelukkig te-
recht en had veel tijd nodig weer een beetje 
tot zichzelf te komen. Hij kon gelukkig 
Eexterhalte bereiken samen met Jan Sche-
per. ‘S avonds heeft Jakob met Albert Bazuin gebeld hoe het met hem was: “Hij was 
naar dokter geweest. Niks gebroken. Hij kon zich moeilijk bewegen en had veel pijn. 
Moet wat paracetamol slikken. Hem veel sterkte gewenst namens ons allen. Albert 
vond het prachtig dat Jan Scheper hem naar huis had gebracht.”
Het fietsen ging na een tijdje al weer redelijk goed. Alleen heeft Albert nog lang pijn 
gehad van zijn gekneusde ribben. 

Hendrik Hilbrands: “Ook met schaatsen gaat het 
wel eens mis.
Vol goede moed op 29 januari weer begonnen aan 
de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee voor 
mijn zesde kruisje. Het ijs had deze keer wel erg veel 
scheuren. De eerste 100km ging lekker, maar daarna 
kwam ik hard ten val op het ijs. Ik schaatste in een 
treintje van drie. Degene die voorop schaatste kwam 
ten val en ik week uit naar rechts en kon hem ontwij-
ken. Echter de persoon voor mij week uit naar links, 
maar maakte een vreemde draai naar rechts en viel 
direct voor mij en ik dus over hem heen en smakte 
keihard tegen het ijs. Ben daarna verder gaan schaat-

Albert Bazuin vlak na zijn val
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sen, maar voelde al wel dat het niet goed zat met mijn linker arm. Ik dacht aan een 
flinke kneuzing, schaatste door en heb de tocht volbracht. Daarna naar de medische 
post en mijn arm laten onderzoeken. Een breuk konden ze niet uitsluiten, dat zou een 
foto moeten uitwijzen. Bij terugkomst in Nederland toch een foto laten maken en ik 
bleek een scheurtje te hebben in mijn spaakbeen en flink gekneusd. Dus je snap wel: 6 
weken rust. Inmiddels gelukkig weer hersteld en volop in training.”

Sybren Bakker I.v.m. toenemende knieproblemen is Sy-
bren op 14 februari 2019 geopereerd. Hij heeft voor zijn 
linker knie een totale knieprothese gekregen. Het herstel 
gaat langzaam, maar Sybren verwacht dat het uiteindelijk 
weer helemaal in orde komt met zijn knie. Op dit mo-
ment (begin april 2019) kan hij in zeer geringe mate (zijn 
eigen woorden) kleine stukjes lopen en fietsen. Hij werkt 
ook al weer een klein beetje.

Verjaardagen in de periode januari tot en met april 2019

40 jaar: Bastiaan Hollander en Arne Keissen
50 jaar: Harold Ezinga, Theo Kremer, Germ Mulder en Peter Snoeken
60 jaar: Friedrich Vollink
70 jaar: Dick Bulk en Jan Smit
80 jaar !!: Eilt Nieland

Helaas kon ik Douwe Boetje nog niet weer strikken voor deze rubriek. Ik heb het zelf 
maar gedaan, hoewel ik niet met een fruitmand (dit deed Douwe heel trouw) bij de 
zieken en gekwetsten langs ben geweest. Iedereen verder goed herstel toegewenst. Ik 
hoop niemand te zijn vergeten, hou me op de hoogte!

Jan de Haas

40 50 60 70 80
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Bestuur DOBBERIEDERS

Bestuur  
 Willy Pomper Voorzitter
  Leenakkersweg 30 
 9471 CL Zuidlaren       
 compconsul@planet.nl

 André Niemeijer Vice Voorzitter 
  Dorpsstraat 38b  
 9482PC Tynaarlo        
 andreniemeijer@ziggo.nl

 Rita van der Ende-Marrink Penningmeester
  Vaargeul 151  
 9732JV Groningen        
 g.vanderende@home.nl

 Nelleke Stegeman Secretaris
  Leenakkersweg 30 
 9471 CL Zuidlaren       
 nellekestegeman@planet.nl 

 Henk Boer Lid
  S A Haadsmastraat 5  
 9481AL Vries        
 h-boer1@hetnet.nl

CLUBGEGEVENS
 Rabobank rekeningnummer: NL57 RABO 0135 8792 48
 Internet: www.dobberieders.nl

KOSTEN LIDMAATSCHAP 2019
 Ledenadministratie: Ger van der Ende 
 T (050) 541 3570 E g.vanderende@home.nl
 NTFU ledenpas hoofdlid  € 53,50
 NTFU ledenpas gezinslid  € 50,-
 Jeugdlid  € 41,50
 Begunstiger  € 18,50

*Bedragen zijn inclusief 
toerfietskaart, verzeke-
ring, en Toerfiets Eve-
nementen Programma 
(TEP).

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzeggingen dienen plaats te 
vinden voor 1 december van elk jaar bij: Ger van der Ende: E.g.vanderende@home.nl
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Activiteitencommissie
Contactpersoon: Gert Zuidhof
 Johnny Helder
 Klaas van der Zee

Sponsorcommissie
Voorzitter  René Hensel Secretaris  Hendrik Hilbrands
 De Hilde 17   Hogeweg 13-C     
 9472 WH Zuidlaren   9472 PA Zuidlaren  
 T (050) 409 2700   T (050) 409 1016    
 g.hensel@home.nl   hendrikhilbrands@planet.nl  
 

Commissie Informatie en Communicatie
Website Martin Coerts
 Havezathelaan 9
 9472 PR Zuidlaren
 T (050) 573 4001
 martincoerts@gmail.com

Clubblad  Jan de Haas
 Gouden Regenlaan 1
 9471 SC Zuidlaren
 T (050) 409 3263
 tandhaas@gmail.com
 
Jeugdbegeleiding
Algehele leiding: Wilco Visser  atb@wilcovisser.nl
Aanmeldingen en begrotingen:  Frank Calis dobberieders.jeugd@gmail.com
Materiaal:  Willem Eefting willemeefting@hotmail.com
Mailing:  Alex Hooier
Kleding beheer jeugd:  Vacature (welke ouder wil dit doen?)
 
Commissie Lief & Leed
Vacature 


