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Willy Pomper

VOORWOORD

Vakantie voorbij! Als ik dit lees spookt het liedje van Imca Marina 
mij door het hoofd. Maar het is werkelijkheid. Voor de meesten 
van ons is de vakantie voorbij en zijn we al dan niet weer terug 
naar het ‘normale leven’. Alhoewel dit voor een deel van onze 
leden waarschijnlijk niet geldt, dat gaat nu op vakantie, omdat de 
kleinkinderen weer naar school gaan.

Voor ons als bestuur was er een beperkte vakantie, een enkeling 
ging op vakantie, de ander bleef nu thuis, ook vanwege de klein-
kinderen en de laatsten moesten doorwerken, omdat het zelfstan-
digen zijn. Ook het bestuurswerk ging door, alhoewel er leden 

waren, die daaraan twijfelden en vragen gingen stellen.

In de zomerperiode heeft het bestuur o.a. aandacht besteed aan de vrijwilligersavond, de instap-
groep bij de trainingen, wisseling der seizoenen en de jaarlijkse ‘Herfst ATB-tocht’. 

De instapgroep voor de trainingen op maandagavond heeft het bestuur behoorlijk beziggehou-
den. Er is meermaals overleg hierover geweest en dan vooral met Johnny, omdat hij de afgelopen 
jaren de aanjager van deze groep was. Maar zoals de meesten wel weten, laat de gezondheid van 
Johnny op dit moment een klein beetje te wensen over. Hij voelt zich op dit moment niet fit 
genoeg om de groep te leiden. Maar let wel: Johnny is wel weer druk bezig om zijn conditie 
weer op peil te brengen. Hij benut hiervoor de ‘pensionado-groep’, omdat die volgens hem toch 
niet zo snel gaat. Verderop in het clubblad is hiervan een mooie anekdote te lezen.

De organisatie van de wisseling der seizoenen en de vrijwilligersavond zijn in volle gang en te-
zijnertijd zullen de bijzonderheden hierover middels een nieuwsbrief worden bekend gemaakt.

De evenementencommissie is op dit moment druk doende met de ATB-tocht van oktober, die 
door het wegvallen van de vorige sponsor deze keer is omgedoopt tot ‘Koster Glas en Kozijnen-
tocht’. Dit als blijk van waardering voor de jarenlange sponsering.
Tijdens deze tocht zal ook een noviteit worden uitgeprobeerd, waarvoor we zijn gevraagd door 
de NTFU. Een leuke bijkomstigheid hierbij is, dat deze noviteit wordt gesponsord door de 
NTFU zelf. Verder kan de eveneentencommissie bij de tocht nog wel wat handjes gebruiken. 
Dus meld je aan als je vrijwilliger wilt wezen bij deze Herfst ATB-tocht. 

Naast de bovenstaande zaken was er ook verdriet. Op 12 juni ontviel ons, ons erelid en één van 
de iconen van onze club, Jans Haandrikman op de respectabele leeftijd van 81 jaar. In het club-
blad heeft Dinus Vos een in memoriam geschreven.

Na dit geschreven te hebben, zou ik zeggen: ‘Op naar de wisseling der seizoenen en een leuk 
ATB-seizoen toegewenst’.

Willy Pomper, voorzitter FTC Dobberieders
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JANS HAANDRIKMAN

Een hernieuwde kennismaking kwam er zo in 
de loop van de jaren 90 van de vorige eeuw, 
toen ik lid werd van de FTC Dobberieders. Jans 
was vicevoorzitter naast Edo Zweep en de mede- 
bestuursleden Marie en Willem Kamphuis. Deze 
vier mensen zijn jarenlang de dragende krachten 
in onze vereniging geweest. Zij zijn ook alle vier 
tot ereleden benoemd. Jans regelde in die tijd de 
gezamenlijke trainingen, waarbij hij toen nog 
gebruik maakte van een fluit. Het voorbeeld van 
een echte wegkapitein en zo manifesteerde hij 
zich ook zeker. Ik herinner me nog wel hilari-
sche momenten, maar ook een furieuze Jans, die 
de trainingsgroep liet stoppen en clubleden flinke 
uitbranders gaf, indien zij tijdens het fietsen het 
niet goed deden. Verder regelde Jans de tochten, 
waar we als clubleden gezamenlijk aan deelna-
men. Een totaal nieuwe wereld ging voor me 
open en zo ging ik met Jans (de organisator) en 
andere clubleden naar vele grote tochten in den 
lande, zoals b.v. naar Luik-Bastenaken-Luik en 
de Mergelland Tweedaagse, waar ik tot op heden 
nog steeds met plezier aan deelneem. Die tochten 

Jans werd geboren op 26 mei 1938 in 
Gasteren en overleed op 12 juni 2019 
op 81-jarige leeftijd in Zuidlaren.
Jans leerde ik als onderwijzer voor het 
eerst kennen in de beginjaren van1970 
op de rapportbesprekingen van zijn 
kinderen Karin en Harm Jan op de la-
gere school in Zuidlaren. Ik was toen 
nog actief schaatser en wielrenner en 
Jans was beginnend en zeer enthousi-
ast toerfietser.

In Memoriam
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gingen vaak in het busje van BioPharma, waar-
mee Jans door de week bezorgdiensten deed voor 
die firma. Hij mocht dat busje in het weekend 
ook meestal gebruiken (een vorm van sponso-
ring).
Jans, tevens lid van Le Champignon in Alk-
maar, heeft zelf bijna alle grote klassiekers uit 
de profwielrennerij als toertochtversie gereden, 
zoals de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, 
Ronde van Lombardije, om er maar een paar 
te noemen. Dat fanatisme heeft hij bij mij niet 
kunnen opwekken.

Maar als ik bij hem in zijn schuurtje kwam, 
omdat hij een probleem had met zijn Koga Mi-
yata (een merk waaraan hij zeer trouw was), 
hingen daar de trofeeën van alle door hem vol-
brachte grote tochten.

Jans was ook vertegenwoordiger van de NFTU 
Noord en werd voor zijn inzet voor het promo-
ten van het toerfietsen Lid van Verdienste van 
de NFTU.

Na zijn heupoperatie liep Jans wat ongelukkig en 
ging ook het toerfietsen geleidelijk aan achteruit. 
En zo kwam de tijd, dat hij niet meer met de 
groep mee kon en hij uiteindelijk gedwongen was 
om met het fietsen te stoppen, omdat Alzheimer 
hem steeds meer in zijn greep kreeg.

Uiteindelijk kon hij niet meer thuis wonen en 
werd hij opgenomen in de ENK in Zuidlaren.
Ik heb hem daar nooit bezocht. Aan de ene kant 
schaam ik me daarvoor en aan de andere kant 
ben ik blij, dat ik die laatste aftakeling van hem 
niet heb mee mogen maken.

Zo lang mijn geheugen goed blijft, zal Jans deel 
uitmaken van mijn herinneringen en kijk ik met 
plezier terug op de tijd, dat ik deelgenoot was 
van zijn leven.

Dinus Vos

Het bewijs van de door Jans gereden monstertocht in Noorwegen
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MOUNTAINBIKETRAINING VOOR DE JEUGD

Sinds vorig jaar ben ik begonnen met het geven 
van mountainbiketraining aan de de jeugd
op de zondagochtend. Ook heb ik met Wilco ver-
schillende MTB-clinics gegeven voor scholen in de 
buurt. Ik vond het erg leuk om kinderen vanuit 
de basis kennis te laten maken met deze sport. Zo 
kwam het, dat Wilco mij vroeg te helpen met het 
geven van clinics voor camping ‘De Vledders’ in 
de zomerperiode. Uiteindelijk zijn deze trainingen 
zes keer ingepland voor 1½ uur, waarvan één keer 
samen met Wilco. 
Kinderen en eventueel ouders konden zich dan te-
gen een kleine vergoeding hiervoor opgeven. De meesten hadden nog nooit op een 
mountainbike gezeten; sommigen een enkele keer.
De clinic startte met een controle van de helm en de MTB. Hierna volgde een korte 
uitleg. Daarna konden de cursisten zich gaan uitleven op een parcours, dat ik vooraf 
had uitgezet. Denk hierbij aan een wip-wap, schans, slalom, evenwichtsbalk etc. Niet 
alles durft men in één keer, maar met wat hulp en enig aanmoedigen lukt dan veel 
meer, dan ze vooraf zouden hebben gedacht. Ontzettend leuk om ze zo enthousiast te 
zien. En soms ook trots op hun overwonnen angsten. 
Na dit een half uurtje te hebben gedaan, is het hoog tijd om de mooie singletracks van 
Zuidlaren te gaan verkennen. Vanaf ‘De Vledders’ zit je direct op het parcours.Tijdens 
dit rondje oefenen we van alles: schakelen, remmen, bochten nemen en de houding op 
de fiets natuurlijk. Stukje route achter ‘De Vledders’; er zit van alles wel wat in. Dus is 
het leuk om dat even mee te pakken. Met name tijdens het schakelen stonden er daar 
nog wel eens wat cursisten stil. Op- en terugschakelen op een recht stuk pad helpt goed 
om dat te leren en op een daarop volgend bultje weer toe te passen.
Na een uurtje in de bossen te hebben gereden is het tijd terug te keren naar de camping 

en eten we dan nog een ijsje op het terras. De re-
acties van zowel ouders als kinderen waren steeds 
zo positief, dat je je soms wel eens afvraagt, waar-
om er niet meer kinderen aan mountainbiken 
doen. Wel waren er een paar ouders, die overwo-
gen een mountainbike aan te schaffen voor hun 
kind. Ze zagen deze training als een test of ze het 
écht leuk vonden. En daar doe je het dan toch 
wel een beetje voor!

Patrick Bruins
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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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Een mooie groep Dobberieders op een mooie 
zomeravond

TRAININGEN OP DE MAANDAG- EN DE WOENSDAGAVOND

De race-app van de Dobberieders heeft het er op de maandag- en de woensdagmiddag 
maar erg druk mee. De clubleden seinen elkaar dan onderling enthousiast in om op 
de trainingsavond te komen. Dit medium werkt goed. En de lezer van zo’n berichtje 
wordt absoluut gemotiveerd en gestimuleerd om aan die trainingen deel te nemen. 
Deze manier van communiceren werpt zijn vruchten wel degelijk af. Als je ’s avonds 
dan een mooie actiefoto op de app ziet verschijnen, dan spijt het misschien die leden 
die ‘niet geweest’ zijn. Maar…..het kan nog beter!

Dennis Höster en zijn broer Mathijs zijn de aanjagers van de club om zoveel mogelijk 
clubleden naar de trainingsavonden te krijgen. In zowel gesprekken als via de race-app, 
proberen ze de leden te motiveren om toch op die avonden te komen.

Dennis hierover: ‘De training is de basis van het fietsen. Je krijgt er nog meer plezier 
in, als je voor jezelf voelt, dat je conditie er op vooruitgaat. Maar ook erg belangrijk 
is het sociale aspect van deze sport. Het op een leuke manier met elkaar omgaan, dat 
heeft niet alleen een fietsclub nodig, maar elke teamsport. Met elkaar heb je die ver-
antwoordelijkheid om daaraan mee te werken. We zullen en moeten met elkaar door 
blijven gaan om er een bloeiende vereniging van te maken. Als je met elkaar een goede 
basis hebt gelegd, dan is het misschien leuk en interessant om op welk niveau dan ook, 
te gaan kijken voor welke evenementen je met elkaar zou kunnen trainen. Dat is een 
idee. Op de maandagavond zijn we nu al bezig om met wat trainingselementen aan de 
slag te gaan, zoals intervals, blokjes, cadanstraining. We krijgen van de clubleden daar-
over leuke reacties. Straks met de wisseling van het race- naar het ATB-seizoen, gaan 
we ’s avonds het bos in om 
met lampjes te rijden.  Dat is 
super leuk. Ga je maar alvast 
oriënteren voor de aankoop 
van lampjes, als je nog geen 
goede set hebt, zou ik haast 
zeggen. Maar zoals ik al zei, 
zullen we eerst aan de basis 
moeten gaan werken om zo-
veel mogelijk clubleden naar 
die trainingen te krijgen. 
Met elkaar zullen we dat 
moeten doen. En……het 
gaat lukken!’

Jakob Nijborg
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     "De Witte Hoek"  

          Brink O.Z. 16, 9471 AE Zuidlaren           Restaurant - Steakhouse  
             Tel nr: 050-4028624                
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MET JOHNNY OP DE ATB BELEEF JE ALTIJD WEL WAT

Iedere maandagmiddag is het weer raak, 
als we met een klein groepje gaan ATB-
en. Henk Baron en Johnny Helder heb-
ben een jaartje geleden het initiatief 
genomen om dan te gaan mountain-
biken. Niet alleen dat zij hiermee zijn 
begonnen, maar ook dat ze een aantal 
spelregels hebben vastgesteld. En dat 
zijn……Johnny rijdt voorop en bepaalt 
de route, er wordt ontspannen gereden 
en we zien wel waar we uit gaan komen. 

Dus vooraf geen uitgestippelde route. Is 
echt spannend! Je zou het bijna ontdek-
kingsreisjes kunnen noemen. Johnny 
dan echt, als de Columbus van de Dob-
berieders. We zijn meestal vijf of zes ATB-
ers, die de maandagmiddag om 13.00 
uur bij Johnny’s huis aan de Margriet-
laan starten. Ieder van ons is benieuwd, 
waar we deze keer langs en naartoe gaan. 
Een paar weken geleden begonnen we 
weer aan zo’n missie. We waren met z’n 

d r i e ën . 
Johnny, 
Dinus Vos en ondergetekende. Johnny gaf aan, dat 
Roden deze middag ongeveer het doel zou worden. 
Hij presteerde het om op een haar na, dat dorp te be-
reiken zonder daarbij van de verharde weg gebruik te 
maken. Hoe hij dat doet is ons een raadsel. We zien 
plekken waar menigeen van ons nog nooit is geweest. 
Maar toen kwam het! In Peize ging Johnny de oude 
spoorbaan op en het was inderdaad goed fietsen op de 
verharde baan. Maar op een bepaald moment was het 
stoppen geblazen. Een gedeeltelijk gesloopte spoorbrug 
noopte ons, dat we van de fiets af moesten. Zoals velen 
weten, ben ik niet zo’n held om direct met een fiets 
daarover heen te lopen. Lijkt wel op acrobatiek. Met 
steun van de jongens redde ik het. Toen maar verder 

Johnny lachend op de deels gesloopte 
spoorbrug

Jakob door de sloot
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voor de koffie naar Roden. Eerst nog even 
een paar boerenlaantjes en ja hoor de rust-
plaats kwam daarna gauw in zicht. Na de 
koffie de terugweg aanvaard. Ik weet het 
echt niet meer waar we allemaal langskwa-
men. Mijn nieuwsgierigheid kon ik soms 
niet bedwingen en ik vroeg dan ook vele 
malen waar we zaten, terwijl tegelijkertijd 
we midden in de weilanden hard ons best 
moesten doen om op onze ATB vooruit te 
komen. Echt spannend om op die manier 
te biken. We kwamen voor een sloot, die 
we over moesten. De jongens wilden niet 
terug om door de toch zo al moeilijke weg 
door het hoge gras weer terug te rijden. 
Johnny ging als eerste over de sloot. Hij 
zei dat het wel goed zou komen. Johnny 
stond op een gegeven moment aan de on-
derzijde van de wal met zijn ATB in de 
handen, zette zich schrap, nam een grote 
sprong en kwam met beide voeten in het 
water terecht. Lachen geblazen natuurlijk. 
Dat was nummer één. Ik adviseerde Dinus 
vervolgens om de schoenen uit te doen, die 
naar de overkant te gooien om dan vervolgens door het water te lopen. Nee hoor, mijn 
advies werd door hem niet opgevolgd. Dat liet hij blijken door te zeggen, dat hij er wel 
over heen kon springen. En ja hoor, een lange aanloop zorgde voor de nodige snelheid, 
maar het resultaat was helaas mager. Dinus sprong nagenoeg midden in de sloot met 
schoenen en al aan. Ik dacht direct: ‘Als je maar zo goed kon springen als fietsen Dinus, 
dan had jij nog droge voeten en schoenen  gehad. Mijn schoenen zijn daarna door mij 
naar de overzijde gegooid en ben ik maar door de sloot gelopen. Sokken en schoenen 
weer aan en ik vertelde de beide mannen daarna, dat droge schoenen en sokken erg 
lekker aanvoelden. 

Een antwoord heb ik tot nu toe nog niet van mijn companen gekregen. Ze staarden 
slechts recht voor zich uit en brachten de trappers van hun ATB wederom in beweging. 
Op naar de volgende maandagmiddag. Een middag van lekker fietsen, nou en dan even 
stoppen om wat te bekijken en enkele nietszeggende opmerkingen te plaatsen en dan 
weer verder. Dat is het plezier dat je dan met elkaar kunt hebben.

Jakob Nijborg

Dinus krabbelt op uit de sloot
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KLASBAK, EEN NIEUW FIETS CAFFEE IN ZUIDLAREN
Mark Boersema: een ieder is van harte welkom voor een goed kop koffie!
Als jongen, in de jaren dat hij met zijn ouders in Italië op vakantie ging, voelde hij zich 
al door alles wat met koffie te maken had, aangetrokken. De koperen blinkende ketels, 
waarin men koffie brandde en die in diverse etablissementen stonden opgesteld, was de 
basis voor zijn hobby: extraheren van koffie. Het is nu zijn vak.

Mark vertelt enthousiast: ‘Afgelopen maand juli ben ik 
hier aan de Brinkstraat met mijn nieuwe zaak ‘Klasbak 
Fiets Caffee’ begonnen. Officieel wordt mijn Fiets Caf-
fee op korte termijn nog geopend door niemand minder 
dan Mark Tuitert. Mijn idee omtrent mijn etablisse-
ment is, dat ik graag een plek voor de dorpsbewoners 
wil creëren, waar men gezellig even naartoe kan voor 
een goed kop koffie, een krantje lezen enzovoort. Maar 
ook voor de fietser, de toerfietser, mountainbiker, noem 
maar op, voor een zo groot mogelijk algemeen publiek 
dus. Ik wil de mensen graag samenbrengen door wat ons met elkaar in de samenleving 
bindt. Daarvan hoop ik, dat daar mijn kracht ligt, die ik voor ogen heb. 
De fietser, de toerfietser die hier even snel een bandje komt plakken, een bidonnetje 
even wil vullen, waar je snel zo maar even terecht kunt. De bezoeker van mijn Fiets 
Kaffee moet zich thuisvoelen. Daar gaat het mij om. 
Ik verkoop ook diverse verschillende soorten koffie, die ik in nauw overleg met mijn 
koffiebranderij in Groningen samenstel. Het voelt alsof ik een eigen branderij heb. 
Kwaliteit is bij mij nummer één. Op basis van mijn eigen ervaring en het advies van 
de experts, komen we in gezamenlijkheid tot een bepaalde smaak. Voor vele soorten 
ongemalen koffie kun je dus bij mij kopen. Velokoffie is mijn eigen merk. En het 
mooie daarvan is, dat ik de mensen van een bepaalde soort die ze kunnen kiezen, ook 
een kopje koffie aanbied. Aan de hand daarvan maakt men zijn eigen keuze. Voor het 
algemeen gebruik -je zou het een gemiddelde smaak kunnen noemen- die een ieder 
in doorsnee lekker vindt, heb ik ook weer in nauw overleg met de koffiebranderij een 
keuze gemaakt, een bepaalde smaak samengesteld dus. Daarnaast kan men bij mij 
ook koffiezetapparaten kopen, die voor ongemalen koffie geschikt zijn. Ik kan daar de 
mensen over adviseren, omdat voor iedere soort koffie een bepaalde koffiezetapparaat 
nodig is. De koffie boeit mij en ik ben blij, dat mijn hobby mijn vak is geworden. Ook 
ben ik blij, dat de Dobberieders van hier vertrekken, een mooie plek van samenkomst, 
zeg maar een soort clubhuis. En……het brengt reuring in het dorp! Ik ben ervan over-
tuigd, dat het schenken van een goed kop koffie en een stuk vriendelijkheid de mensen 
dit Fiets Caffee als positief zullen ervaren.’

Jakob Nijborg
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WISSELING VAN DE FIETSSEIZOENEN

VRIJWILLIGERSAVOND
De traditionele avond voor vrijwilligers, die zich het afgelopen jaar ingezet hebben bij 
de organisatie van de diverse evenementen, waarbij onze vereniging de organisator was 
of daarbij betrokken was, vindt plaats op zaterdag, 2 november a.s. in de kantine van 
camping ‘De Vledders’ in Schipborg. Er staat dan een warm en koud buffet klaar voor 
de genodigde vrijwilligers. De aanvang is 17.00 uur.

Dinus Vos

ATB ONDERHOUD TOTAAL
De noeste werkers op het parcours communiceren via de app

De groep ATB Onderhoud Totaal functioneert onder de bezielende leiding van de 
altijd bezige Douwe Boetje. Douwe is een aantal weken op vakantie, vandaar dat ik dit 
stukje schrijf.
In verslagen wordt ook wel de geuzennaam: ‘De vier Musketeers’ gelezen. In de oude 
bezetting van Douwe, Thijs, Wim en Jaap.
In die bezetting is er veel aan aanleg, onderhoud, verandering van de ligging van het 
parcours gedaan, dat valt qua aanleg en onderhoud onder de verantwoording van de 
Dobberieders als vereniging. Uiteraard zijn er meerdere leden, die hun steentje hebben 
bijgedragen, maar als ik namen ga noemen, loop ik de kans, dat ik een waardevolle 
kracht vergeet. Vandaar dat ik het algemeen houd qua medewerkers.

Op zondag 6 oktober vindt de wisseling van 
het fietsseizoen plaats. Clubgenoten, die dat mee 
willen maken worden op de ATB-fiets om 9.30 
uur bij de ingang van camping ‘De Vledders’ in 
Schipborg verwacht.
Afhankelijk van het aantal deelnemers, wordt 
er in één of meer groepen gereden. De route is 
voorbereid door Johnny Helder en bedraagt on-
geveer 40 km. Na afloop is er een samenkomst 

in de kantine van camping ‘De Vledders’ om er van een warme drank en appeltaart te 
genieten; dit op kosten van de vereniging.
Als de weergoden ons gunstig gezind zijn, wordt het vast en zeker een gezellige morgen.

Dinus Vos
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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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Douwe heeft het ATB-parcours, qua on-
derhoud verdeeld onder diverse leden van 
onze fietsclub, die maandelijks, of indien 
eerder nodig, de handen aan de zaag, 
schep of bosmaaier slaan. We worden ge-
acht maandelijks op papier door te geven, 
wat de werkzaamheden behelzen, zodat de 
club dit kan indienen bij de SBB.
We wachten als club in spanning af, of de 
aangevraagde vergunning voor het nieuwe 
deel van de route ATB Noord nog voor 15 
september wordt toegekend, omdat anders 
de mogelijkheid bestaat, dat een deel van 
die route teruggebracht moet worden in 
de oorspronkelijke staat. Laten we hopen 
dat alles goed komt.
 
Henk BoerDe noeste werker Douwe

LIEF EN LEED

Namens onze club is er een bloe-
metje gegaan naar Jaap Kok, László 
Matus, Bennie Koster en Ger van 
der Ende.

Ook hebben we inmiddels weer 
kaartjes laten drukken om te verstu-
ren naar leden, die een opkikkertje 
nodig hebben.

Graag hoor ik van de leden, wanneer er iemand ziek is, zodat ik actie kan ondernemen. 
Mijn emailadres is: ritavanderende@gmail.com

Rita van der Ende-Marrink
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DRIEDAAGSE RACE (10 MEI T/M 12 MEI)
Eerste etappe van Zuidlaren naar Bad Bentheim

Menigeen zal deze ochtend al vroeg voor de ramen hebben gestaan om te kijken wat 
voor weer het zou gaan worden. En men zag jammergenoeg dat het miezerde! Het zou 
toch droog blijven vandaag? Toch maar alles klaar maken en met of zonder supporter 
naar de Brink van Zuidlaren rijden om daar te starten. 

Op de Brink brachten de 15 deelnemers en László als buschauffeur alles in gereedheid 
om aan onze driedaagse te kunnen beginnen. Een grote bus van Willy Pomper wordt 
ingeladen met onze bagage met de fiets van Dinus Vos. Dinus kon vanwege de crematie 
van zijn broer niet mee. Dinus zal de andere ochtend arriveren en zich bij de groep 
aansluiten. Henk Baron, die deze dagen onze wegkapitein zal zijn, geeft de nodige 
instructies met betrekking tot het rijgedrag van de groep, communicatie met László 
enzovoort. László vult de info nog aan, betreffende zijn rol als begeleider/chauffeur. 
Hij zal onder andere proberen om telkens voor ons aan bij de pauzeplaatsen aanwezig 
te zijn. Gelukkig is het inmiddels weer droog geworden en kunnen we om 09.00 uur 
starten. Met een lekker windje in de rug rijden we via Gieten en Borger naar Noord-
Sleen, waar de eerste pauze is in café-restaurant Wielens. 

Zoals gebruikelijk komt de koffie en appelgebak op tafel en ontstaan de eerste gesprek-
ken tussen de deelnemers, van wie sommigen al aan vele gezamenlijke uitjes hebben 
deelgenomen. Anderen daarentegen zijn nog maar kort lid van de Dobberieders. Voor-
dat we weer vertrekken, deelt László nog ontbijtkoek uit aan de liefhebbers en wordt 
de route vervolgd. László probeert ons zo goed mogelijk met de bus te volgen, wat 
soms tot hachelijke acties leidt. Zo raakt hij van een landweg plots verzeild op een 
steeds smaller wordend fietspad. Aan de ene kant van het weiland paaltjes met prik-
keldraad en de aan andere kant een brede sloot. Zijn stuurmanskunst vraagt hier wel 
het uiterste van hem. Als dit pad eindigt met een paaltje op het fietspad dan hebben we 
een probleem. We moesten volgens de routeplanning over het water een bruggetje ne-

De groep staat klaar voor vertrek op de Brink in Zuidlaren
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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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men, omdat even verder de weg 
opgebroken was. De route moest 
worden aangepast met behulp 
van onze intelligente GPS-syste-
men. László moest ons nog even 
voorzichtig volgen, maar gelukkig 
wordt het fietspad na een lange 
tijd weer een bredere weg. 

Via diverse Duitse dorpjes kwa-
men we rond 14.00 uur in Uelsen 
aan bij een Konditorei. De dames 
van de bediening hadden enige 
moeite om zo’n grote groep effici-
ent te bedienen, maar uiteindelijk 
had ieder zijn natje en droogje op 

tijd. Na deze pauze reden we met nog steeds goed weer,14 graden en de wind nog veelal 
in de rug, weer terug naar Nederland, waar we Denekamp doorkruisten en met een 
bochtje Duitsland weer indoken. Na ongeveer 40 km was ons einddoel bijna bereikt, 
maar niet zonder nog even over de kasseien te moeten klimmen om zo rond 16.00 uur 
bij de Jugendherberge van Bad Bentheim aan te komen. Henk Baron zorgde voor de 
kamerindeling, waarna weer het ritueel van douchen, omkleden, bed opmaken e.d. 
werd gevolgd. Dinus had mooie ruime kamers zonder stapelbedden gereserveerd; dus 
dat was prima geregeld. 

Om 18.00 uur kon men aanschuiven voor het buffet met de bijna traditionele pas-
tamaaltijden. Daar wisten de hongerige deelnemers wel raad mee. Dinus Vos was in-
middels ook gearriveerd en kon ook mee-eten. Na het eten werd er na een tijdje door 
velen een rondje door het dorp gelopen en werd een terrasje opgezocht. Het eerste 
café-restaurant bleek geen gelukkige keuze, want de bediening wilde al om 21.00 uur 
sluiten. Zij begon al snel met lege glazen ophalen; dus afrekenen maar! Extra bestel-
lingen werden absoluut niet meer opgenomen. Het personeel wilde duidelijk op tijd 
naar huis. Niet bepaald klantvriendelijk. Daarna zocht een deel van de deelnemers een 
andere locatie op. De anderen gingen terug naar de jeugdherberg. Al met al een prach-
tige eerste dag van deze 3-daagse. Met nu al 140 kilometer op de teller. 

Leo van Schie en Henk Vos  

László, hoe kom je hier langs met jouw bestelbus?
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Albert Blok
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Met en zonder afspraak. Voor Dames en Heren.
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TWEEDE ETAPPE VAN BAD BENTHEIM NAAR APELDOORN

De wekker van de Iphone, die ’s avonds om 7.30 uur voor het ontwaken de volgende 
ochtend is ingesteld, doet zijn werk uitstekend. Met vier fietsmaten op een kamer. De 
140 kilometer lange fietstocht zorgt ervoor, dat we gauw met z’n allen in slaap vallen. 
Ook de gezellige avond in het stadje Bad Bentheim heeft zijn uitwerking op onze fy-
sieke toestand meer dan genoeg gehad. Niet iedereen op de kamer geeft na het wakker 
worden direct gehoor aan de luide en rinkelende monotone signalen van het apparaat.

Het ochtendontbijt is echt goed en….met een erg vriendelijke bediening. Onze be-
geleider László Matus doet zijn werk voortreffelijk door op alle activiteiten binnen 
de groep goed in te spelen. Hij is enthousiast en zorgt mede voor een fijne sfeer in de 
groep.

Om 8.45 uur pakken we onze fietsen en staan startklaar. Henk Baron, de wegkapitein 
geeft stipt 9.00 uur het sein om te vertrekken. Henk houdt de gehele dag zijn fietsma-
ten goed in de gaten en zorgt ervoor, dat iedereen bij de groep blijft en niet achterop 
raakt. Die taak past goed bij hem en hij geniet zichtbaar. Gelukkig is Dinus Vos deze 
ochtend weer onder ons. Privéomstandigheden noopten hem om een dag later te ko-
men. Niet dat het de eerste dag niet goed ging, maar louter om het feit, dat hij ‘de man 
van de gemaakte routes’ is. Altijd gemakkelijk, als je -indien nodig- hem kunt raadple-
gen ofschoon de navigatieapparatuur meer dan voortreffelijk werkt. Een frisse, maar 
gelukkig droge ochtend brengt een stuk enthousiasme onder de fietsmaten. Na een 
paar uur fietsen bereiken we onze eerste rustpauze in Haaksbergen. Sommigen roepen 
dat een kop koffie welkom is. Dinus Vos reageert met de woorden, dat de Hema hem 
goed lijkt om te pauzeren, want, zo zegt hij: ‘Lekker die tompouces daar’. En een kwar-
tiertje later laten de deelnemers de koffie, het appelgebak en natuurlijk de tompouce 
van Dinus zich lekker smaken.

Leo van Schie moet helaas voor de pauze de tocht opgeven vanwege het zich niet 
helemaal top voelen. Erg jammer, maar gezondheid gaat voor. Na de pauze en de lek-
kernijen weer op de fiets en op……naar de lunch. 

Dan zitten we zo rond de 100 kilometer. Wichmond nadert na een paar uurtjes. Een 
gezellige dorpskroeg met een uitermate vriendelijke uitbater verwelkomt ons. De me-
nukaarten worden rondgedeeld en we kunnen maar kiezen. Kroketten, uitsmijters en 
welke namen van gerechten niet voorbijkomen? En dan László. En dat kan alleen 
László maar zijn! Hij bestelt een -naar verluidt- een streekgerecht, de zgn. ‘Kledder’. 
Een soort wit kadetje met diverse lagen hamburgers en een ietwat konijnenvoer daar-
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tussen. Totale hoogte van dat streekgerecht? Ongeveer…15 cm. Die Kledder wordt 
binnen de kortst mogelijke keren smaakvol door onze begeleider naarbinnen gewerkt. 
Geweldig streekgerecht, zo omschrijft László zijn verorberde lunch. Erg lekker en zijn 
stralende ogen onderstrepen dat. Na drie kwartier rust, de laatste 45 kilometer richting 
Apeldoorn. Vol enthousiasme pakken we wederom onze fietsen. Grappen en grollen 
verspreiden zich door het peloton. Een fantastische groep Dobberieders op weg naar 
de volgende overnachtingsplek.

Maar toen…..? László kwam nagenoeg aan het einde van de tweede etappe naar ons toe 
met de mededeling, dat hij na de lunch en na het verorberen van de Kledder in totaal 
drie keer het toilet in diverse etablissementen heeft moeten bezoeken. Maag van streek 
en hevige buikloop waren de eindproducten van ‘zijn Kledder’. Het vlees heeft mij dui-
delijk parten gespeeld, zo laat László weten. Niet zo erg aan gewend dus. De Kledder 
heeft zijn werk gedaan. Of László in de toekomst een dergelijk lekkernij weer tot zich 
neemt, valt nog te bezien, zo denkt de groep. Het Stayokayhotel wordt genaderd. De 
groep denkt aan een biertje of wat anders. 

Het was weer een gezellige dag met gezellige maten en een gezellige sfeer. Echt gewel-
dig. László wil ik graag bedanken voor zijn inzet, zijn enthousiasme en vriendelijkheid. 
Veel dank daarvoor.

Jakob Nijborg

De Kledder van László
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DERDE ETAPPE VAN APELDOORN NAAR ZUIDLAREN

Na de zeer gezellige nazit in een leuke kroeg in Bad Bentheim had een aantal Dob-
berieders zich voorgenomen om de zaterdagavond in Apeldoorn het iets rustiger aan te 
doen. Dat deed overigens niks af aan de gezelligheid. Het hele weekend was een feest, 
iedereen genoot, de routes waren prachtig, het eten was lekker, de overnachtingen  
waren uitstekend en je praat met een hoop mensen, die je normaal niet zo vaak ziet. 
Mooi om te ervaren, dat in zo’n roe-
rige tijd voor de club het vanzelfspre-
kend leek, dat alles zo mooi, gezellig 
en gemoedelijk ging. Hetgeen dat 
ons uiteindelijk bindt (de liefde voor 
het fietsen) is sterker dan welk ver-
schil van mening of inzicht dan ook; 
het is goed om ons dat te blijven re-
aliseren.

Het was inmiddels de vierde keer dat 
ik meeging op een meerdaagse tocht 
van de Dobberieders en net als de vo-
rige keren had ik deze ook voor geen 
goud willen missen. De organisatie, 
de routes en het goed georganiseerde 
en sociale fietsen met elkaar was werkelijk weer klasse. De avond voor de laatste etappe 
had Henk Baron nog een verrassing voor Dinus Vos in de vorm van een mooi lied, dat 
we met z’n allen hebben gezongen. Het was een mooie blijk van waardering van de 
ene echte clubman naar de andere; beide heren en de gehele verdere organisatie van dit 
prachtige weekend ‘bedankt’.

Het is goed om ons te realiseren, dat we dit soort mensen nodig zijn bij een club als de 
Dobberieders. Zelf heb ik een erg drukke baan, twee jonge kinderen en een werkende 
en studerende vrouw. Ik ben dus al blij als ik af en toe eens op de fiets kom. Van mij 
kun je in deze fase van mijn leven niet veel verwachten in de club. De spaarzame tijd 
die ik heb, gaan naar een aantal dorpscommissies en het bestuur van onze ijsvereniging 
in het dorp waar ik woon: Noordlaren. Wat mij betreft moeten we dus heel zuinig zijn 
op de mannen en vrouwen die de tijd, het enthousiasme, de wil en de kunde hebben 
om een bijdrage te leveren aan onze club. Op die manier kunnen leden als ik genieten 
van zulke prachtige evenementen en tochten. 

Op het pontje
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Ik hoor jullie denken wat heeft dit nou te maken met het verslag van de derde etappe, 
die ik moest schrijven? Nou alles, geloof me. Fietsen doen wij niet voor ons beroep of 
om als eerste over de streep te komen bij de finish. Wij fietsen voor de gezelligheid, om 
in beweging te blijven, om onze conditie op peil te houden, om mooie dingen te zien 
om ons heen en af en toe te trainen voor dat ene mooie doel. Dit lukt ons alleen als wij 
ons dat blijven realiseren en voor ogen houden, dat die gemeenschappelijke doelen het 
meest belangrijk zijn en dat alles daar om zou moeten gaan.  

Tijdens het fietsen dit weekend kon je door het doordraaien ongeveer elke vijf à tien 
minuten weer met iemand anders een gesprek aanknopen en een uurtje later weer 
verder gaan in de verschillende gesprekken, die je voerde met zo veel verschillende 
mensen. 

Dan de laatste etappe, deze was ook weer wonderschoon en door prachtige gebieden. 
We startten in Apeldoorn en vertrokken in noordelijke richting. We hebben veel door 
mooie bosgebieden en velden gefietst, afgewisseld met de uitgestrekte oevers van enkele 
rivieren. 
Onze eerste stop was in Dalfsen aan de Vecht, een gezellige brasserie met een wel heel 
lekkere appeltaart met spijs in de bodem.
Het middengedeelte van deze tocht ging een heel stuk langs de IJssel, die we later ook 
overstaken bij de veerpont tussen Wijhe en Heerde.

We gingen met toch ook een aantal avon-
tuurlijke stukjes onverhard in de richting 
van de Brink in Dwingeloo. Aangezien 
we noordenwind hadden, zat die de hele 
dag tegen. Het was dus zaak om te do-
seren en zo te fietsen, dat we rekening 
hielden met elkaar. Goed om te zien hoe 
sterk een groep kan zijn als je goed sa-
menwerkt.
Na een gevarieerde maaltijd vertrokken 
we in de richting van Zuidlaren en kwa-
men we zo langzaam maar zeker ook weer 
in bekend gebied. In Zuidlaren stonden 
vele familieleden en clubleden ons op te 
wachten en kregen we een warm welkom.   

Marc Drenth

Nog even een bandje plakken!
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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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DOBBERIEDERS BIKESKILLS EXAMEN 2019

Een beetje rondrijden in het bos op je mountainbike is natuurlijk altijd leuk. Maar 
wat doe je, als er opeens een boomstam over het pad ligt? Dan is een bunnyhop altijd 
handig als oplossing. Als je op het parcours van Gieten die hoge zandbult afsuist, dan 
is het wel fijn als je de vaardigheid hebt om de remmen onaangeroerd te laten. En als je 
zojuist dat smalle paadje in bent gereden en er achter komt, dat je tóch verkeerd zat en 
dus rechtsomkeert moet maken? Dan is het handig als je even die endo -180 draai op 
je voorwiel kunt maken. En je zou het niet denken, maar dat ene smalle spoortje langs 
die vieze modderpoel, die je precies moet pakken om geen natte voeten te krijgen, lijkt 
toch verdraaid veel op een evenwichtsbalk!

De Dobberieders superkids zijn natuurlijk het hele jaar door druk aan het oefenen op 
hun bikeskills, maar het is toch goed om dat een keer per jaar nog even te checken. 
Op 12 mei was het FC Zuidlaren parkeerterrein het toneel van het 2019 Bikeskills 
examen. Er waren 60 oefeningen uitgezet, verdeeld over negen niveaus (inclusief de 
joker-oefeningen), zodat iedereen op zijn eigen niveau alles uit de kast kon halen. Zo’n 
20 superkids gingen de uitdaging aan en lieten zien, wat ze allemaal in huis hadden.
 
Wat we te zien kregen loog er niet om. Met speels gemak werden noodstops, slaloms 
met een hand, sprongen over de diverse springschansen, wheelies, trackstands en mini-
circles getoond. Her en der sprongen rijders van fietsen af om er vervolgens even snel 
weer op te springen, er vlogen rijders bunny-hoppend over boomstammen heen en 
eigenljk wist het publiek niet meer waar het moest kijken. En wie vlogen er bij het 
klinken van de bel naast het politiebureau nog even over de picknicktafel? Juist, onze 
lokale stuntmannen Ids en begeleider Kars! Stofhappend, dat wel. 
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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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VEEL PUBLIEKE BELANGSTELLING BIJ DOORKOMST 
MOUNTAINBIKEWEDSTRIJD BARTJE 200

Er was veel publieke belangstelling afgelopen zondag,16 juni bij mountainbike-tocht 
door het centrum van Zuidlaren. Deze cyclo-sportieve tocht met de naam ‘Bartje 200’ 
werd hiermee een groot succes. Bijna 2000 deelnemers kwamen na 130 kilometer op 
de teller door de Zuiderstraat in het centrum van Zuidlaren. Hier had  FTC Dob-
berieders een rijk gevulde verzorgingspost ingericht. Met nog 70 kilometer te fietsen 
en door het mooie weer was er veel vraag naar water. De watervoorziening werd door 
WMD, de drinkwaterleverancier voor deze extreme marathon verzorgd. De deelne-
mers waren tevreden. 

Qua variatie was de route zeer ver-
schillend en dat maakte het, met 
een stralend zonnetje, zeer de moei-
te waard om deze tocht te fietsen. Er 
deed zich een aantal pechgevalletjes 
voor, dat door de EHBO werd ver-
zorgd. Een deelnemer is voor onder-
zoek naar een ziekenhuis vervoerd. 
De organisatie van FTC Dobbe-
rieders is tevreden over het verloop 
van deze extreme mountainbike-
toertocht door Zuidlaren. Voor de 
jeugdleden was er een clinic geor-
ganiseerd, waar kinderen hun eerste 
ervaringen op een mountainbike 
konden opdoen. De clinic werd dan ook de hele dag druk bezocht. Martijn Vos uit 
Eelderwolde en lid van FTC Dobberieders werd 8e in de wedstrijd en Arne Keissen en 
Jan Peter Faber beiden uit Zuidlaren veroverden een 49e en 50e plaats. In de toerversie 
deed een aantal Dobberieders mee. Allen hebben deze monstertocht uitgereden.

Gerben Mos uit Havelte heeft de mountainbikewedstrijd over 200 kilometer bij de 
mannen gewonnen. Bij de vrouwen ging de zege naar Marianne Vlasveld uit Roelofa-
rendveen.

Henk Baron

De doorkomst aan de Zuiderstraat in Zuidlaren
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Al 25 jaar een begrip in de agrarische makelaardij, maar we doen meer: 

www.agriplaza.eu | 0592 – 54 54 51

EmigratieMooiWonen Bouwadvies Mijnbouwschade Advisering Agriplein
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KARS POELMAN EN ZIJN VRIENJES GESLAAGD VOOR HET 
MOUNTAINBIKE BEHENDIGHEIDS EXAMEN

Ik ben Kars (9 jaar) en ik zit sinds begin januari op mountainbiken. In die korte tijd 
heb ik al aan veel leuke dingen van de Dobberieders meegedaan. In februari heb ik 
samen met Jurgen en mijn vader 20 kilometer van de veldtocht in Gasteren gefietst. 
Dat was heel leuk, maar wel erg nat. Bij terugkomst kreeg ik ranja, een koek én een 
medaille. We zijn ook een keer naar de ATB-route in Assen geweest. Dat was ook erg 

leuk. Vooral de bochtjes en de afda-
lingen waren spannend.
 
Op zondag 12 mei had ik techniek-
examen voor de mountainbike. In 
mijn groep zaten Roemer, Remko, 
Armando en Dani. Wij hebben ni-
veau 1 tot en met 3 gedaan en we 
hebben het allemaal gehaald! Ik 
vond het erg leuk om te doen.
Het mooiste onderdeel vond ik oe-
fening 4 (hop/sprong). Dat is een 
springschans van 20cm hoog waar 
je over heen moest springen. Dat 
heb ik heel vaak gedaan. Na het 

Trainer Willem Eefting met zijn geslaagden



- 33 -

Trainer Willem Eefting met zijn geslaagden

examen heb ik ook nog oefening 22 (hop/
sprong) gedaan. Dat is de springschans 
van 40 cm van niveau 4. Ik vond het ook 
geweldig om met losse handen te rijden. 
Dat mag ik normaal gesproken niet van 
mijn vader en moeder. En nu moest het 
juist voor het examen. Ook heb ik nog 
de grote wipwap gedaan. Dat was ook erg 
leuk.
 
Het moeilijkste vond ik oefening 14 
(evenwicht). Dan moet je 3 keer een 
rondje fietsen in een cirkel van 3 meter. 
Gelukkig gaf Willem een goede tip. Kijk 
zoveel mogelijk naar de buitenlijn. Dus 
dat ging toch nog goed. Oefening 12 (behendigheid) had ik nog nooit gedaan. Dan 
moet je tijdens het fietsen met beide voeten op de bovenbuis gaan staan terwijl je fietst. 
Ik vond dat eerst wel een beetje spannend, maar het is wel gelukt.
 
Ik heb van tevoren niet extra geoefend voor het examen. Gelukkig ging het toch goed.’ 
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FIETSTOCHT PENSIONADO’S NAAR EMDEN

Ieder van ons zit er al wekenlang naartoe te leven. Het maandelijks pensionado-uitje. 
Wat voor weer zal het zijn? Dat is de vraag, die iedere pensionado zich telkenmale stelt. 
Henk Baron is er duidelijk over: ‘Iedere keer als Dinus en Jakob dit uitje organiseren, 
is het droog. Dat gaat dus deze keer ook weer goedkomen.’ En ja hoor, een droge zon-
nige, maar winderige ochtend dient zich aan. Een achttal goedgeluimde pensionado’s 
verzamelt zich op de Brink voor vertrek. Stipt 9 uur geeft onze wegkapitein, Henk 
Baron het sein van vertrek. Dinus is de man van de route en inspecteert nogmaals zijn 
navigatie-apparatuur. Het moet allemaal bij hem kloppen. Ieder door hem uitgezet 
weggetje op de computer bij hem thuis, moet worden gereden.

Het is een westelijke wind 
en de 40 kilometer die we 
eerst naar Delfzijl moeten 
afleggen, voordat we aan 
boord van de pont gaan, 
verlopen erg gemakkelijk. 
Er wordt over en weer ge-
sproken, gelachen en de 
sfeer zit er al weer, zoals 
vanouds, goed in. Om 
10.30 uur arriveren we in 
Delfzijl en hebben dan 40 
kilometer op de teller. Even 
wachten op de boot en ja 
hoor, om 11.00 uur ver-

trokken we over de Dollard richting Emden. Koffie aan boord en ieder van ons snelde 
naar de kombuis van de pont. Na ruim een uur kwamen we in Emden aan. Fietsen van 
de boot en klaar voor vertrek naar de veerpont, die ons naar Ditzum moest brengen. 
Ditzum de plek van de vele visrestaurants. Dinus wilde nogmaals, net als de voorgaan-
de twee jaar, zijn in Emden gevestigde fietsenzaak aan ons laten zien. Omstreeks 13.15 
uur ‘scheepten’ we ons in, waarna de veerpont ons naar Ditzum bracht. Na 20 minuten 
varen, gingen we van boord en zochten snel ons oud vertrouwd visrestaurantje op. De 
bestellingen waren gauw opgenomen en de vele visschotels met onder andere de door 
ons zo felbegeerde scholletjes, werden snel geserveerd. Het was gezellig tafelen. Een 
ieder genoot volop. Na ruim een uur, stapten we op de fiets en moesten we huiswaarts. 
 
Tegen een niet geringe westenwind in fietsen, is na zo’n maaltijd niet lekker. Maar dat 

De scholletjes laten zich goed smaken in het visreataurant 
in Ditzum
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wisten we en…..niet zeuren! Trappen! Na enkele kilometers stelde onze wegkapitein 
voor om kop over kop te gaan. Dat voorstel werd door ons allen aangenomen en vanaf 
dat moment, ging het niet anders dan rondjes en rondjes draaien. Er leek geen einde 
aan te komen. Het werkte prima. In Oostwold bij de Blauwe Stad aan het meer nog 
even een versnapering en dan snel weer verder. Dinus trakteerde zich op ijs met cara-
mel om zijn energieniveau wat te verhogen. Om 17.00 uur zagen we de toren van de 
kerk in Zuidlaren verschijnen na een redelijk zware terugtocht. Ieder had genoten en 
we kijken uit naar het laatste pensionado-uitje op de racefiets van dit seizoen. Dan op 
naar Coevorden.

We hopen, dat de volgende keer zich nog meer leden mel-
den om met ons mee te gaan. Het uitje is niet alleen 
voor pensionado’s, maar ieder lid van jong tot oud, 
is welkom om van dergelijke dagen met elkaar te 
genieten. We zien jullie graag!

Jakob Nijborg

De pensionado’s wachtend op het pontje naar Ditzum

Van ‘onze Dinus’ wisten we niet dat 
hij een fietsenzaak in Emden had
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Verder zal er dit jaar een noviteit zijn. Het bestuur is 
door de NTFU als pilot gevraagd voor een ritpromotie 
met stuurbordje. Dit houdt in, dat elke deelnemer een 
stuurbordje krijgt als aandenken. De voorzijde van het 
stuurbordje is bekend, waarop de naam van de tocht 
vermeld staat met logo van de club, sponsor en het 
noodnummer. Met de invulling op de achterkant is de 
NTFU momenteel nog bezig.

INFORMATIE

• Het inschrijfgeld is € 4,00 voor NTFU-leden en € 6,00 voor 
niet-leden.

• Scan en Go is aanwezig.
• Ook dit jaar zijn er weer prachtige routes in de bosrijke 

omgeving van Zuidlaren uitgezet.
• Er is op het parkeerterrein van de FC Zuidlaren ruime 

gelegenheid om auto’s te parkeren.
• Er is voor de deelnemers verzorging op de route.
• Douchegelegenheid is aanwezig met daarnaast de 

mogelijkheid om je ATB schoon te spuiten.

DE KOSTER GLAS EN KOZIJNEN ATB-TOERTOCHT 
(afstanden 30 en 50 km)

START:  9.00 uur
INSCHRIJVING:  8.30 tot 10.00 uur
(in de kantine van de FC Zuidlaren aan de Randweg)

De tocht heeft dit jaar de naam gekregen 
van onze langjarige sponsor Koster Glas 
en Kozijnen.

26
ZATERDAG

OKTOBER
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LAATSTE PENSIONADO UITJE OP DE RACEFIETS

Het laatste pensionado-uitje op de racefiets zit er al weer op. Op donderdag, 12 sep-
tember om 8.45 uur verzamelde zich een negental pensionado’s met hun racefiets voor 
het nieuwe Fiets Caffee ‘Klasbak’ aan de Brinkstraat. Enkelen staan al aan de bar met 
een lekkere kop koffie voor zich. Om 9 uur geeft wegkapitein Jeep Ottens het sein, 
dat we kunnen vertrekken. Doel is vestingstad Coevorden ofwel de toegangspoort van 
Drenthe, waar we zullen gaan lunchen. 

Het weer is in tegenstelling tot een dag 
eerder uitstekend te noemen. Droog en 
de zon doet verwoede pogingen om te 
gaan schijnen. Dinus, zoals ik al vaker 
heb gememoreerd, heeft wederom een 
prachtige route naar Coevorden en de 
weg terug gemaakt. Routes maken is één 
van zijn hobby’s. En dat blijkt ook, want 
de landschappen waar we doorheen 
rijden, zijn altijd erg mooi. Annen ligt 
inmiddels achter ons en we gaan via Gie-
ten, Kostvlies naar Borger. Ees en Eeser-

groen wordt nog aangedaan om vervolgens koers te zetten richting Noord-Sleen. Dit 
is het eerste rustpunt. We hebben dan al 45 kilometer achter ons liggen. Appeltaart, 
kwark- en moccagebak en koffie en thee worden door de restauranthouder geserveerd. 
Heerlijk weer, omdat het zonnetje inmiddels al goed zijn werk heeft gedaan. Na de kof-
fie richting Coevorden. We hebben dan nog 25 kilometer te gaan. Petit Restaurant ‘De 
Ganzenhoedster’ is de eetgelegenheid waar we jaarlijks nu al voor de vijfde keer onze 
lunch genieten. De goede sfeer die er al in de groep aanwezig is, wordt nog verbeterd 
toen de serveerster ons de overheerlijke gerechten aanreikte. Een stilte viel. Een goed 
teken als de mannen zich over hun gerechten buigen. Lekker, lekker en nog eens lekker 
zijn de enige woorden die ik opvang. Om 13.30 uur aanvaarden we de terugreis. Ruim 
60 kilometer moet nog worden weggetrapt. Flip Griemink verlaat de groep in Coevor-
den en gaat op doorreis naar Ommen, het buitenverblijf, waar hij en zijn vrouw diverse 
maanden in het jaar doorbrengen. Een schuine tegenwind doet onze kuiten geweld 
aan, maar de mannen blijven zwoegen. Orvelte komt na kilometers in zicht. Hier nog 
even een kopje koffie of thee om vervolgens koers te zetten naar Zuidlaren. Om 16.20 
uur zijn we terug in het dorp. Een prachtige dag waar we met elkaar met veel plezier op 
terug kunnen kijken. Dinus bedankt voor de mooie route en de mannen bedankt voor 
de gezelligheid. Nu op naar het Eerste Mountainbike Uitje in oktober a.s.

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

KOSTEN LIDMAATSCHAP 2019
 NTFU-ledenpas hooofdlid  € 53,50       
 NTFU-ledenpas gezinslid  € 50,00
 Jeugdlid  € 41,50
 Begunstiger  € 18,50 

Bedragen zijn inclusief toerfietskaart, verzekering en Toerfiets Evenementen Programma (TEP).

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzeggingen dienen plaats te 
vinden vóór 1 december van elk jaar bij de ledenadministratie.

CONTACTGEGEVENS  
FTC DOBBERIEDERS

Bestuur  
Willy Pomper | Voorzitter
T (06) 53 92 54 73 
E voorzitter@dobberieders.nl 

André Niemeijer |Vice-voorzitter
E vicevoorzitter@dobberieders.nl

Rita van der Ende-Marrink | Penningmeester
E penningmeester@dobberieders.nl 

Nelleke Stegeman | Secretaris
T (06) 11 29 72 85
E secretaris@dobberieders.nl

Bestuurslid 
Henk Boer
E bestuurslid@dobberieders.nl

Clubblad
Nelleke Stegeman
E redactie@dobberieders.nl

Ledenadministratie 
Ger van der Ende
E ledenadministratie@dobberieders..nl

COMMISSIES

Evenementencommissie 
Gert Zuidhof
E evenementen-cie@dobberieders.nl

Sponsorcommissie 
René Hensel
E sponsor-cie@dobberieders.nl

Jeugdcommissie 
Frank Calis
E jeugd@dobberieders.nl

ATB commissie  
E atb-cie@dobberieders.nl

Onderhoudscommissie  
Douwe Boetje
E onderhoud-cie@dobberieders.nl


