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VOORWOORD
Daar ben ik weer als voorzitter. Voor de tweede maal. In maart 2008
voor het eerst maal en nu sinds november jongsleden opnieuw. De
club was in 2008 aan verandering toe. In dat voorafgaande jaar 2007
was er regelmatig overleg met een meerdere Dobberieders over hoe
het verder zou moeten met onze fietsclub. Een beleidsplan is toen
geschreven. Meerdere jaren had Edo Zweep al aangekondigd dat hij
wou aftreden als voorzitter en uit het bestuur wou. Na precies 20
jaar voorzitterschap, lukte hem dat en nam ik de hamer van hem
over als onervaren bestuurder. Gelukkig bestuur je een club met het
voltallige bestuur en hadden we dat nieuwe Dobberieders-beleidsAndre Niemeijer
plan van 2008. Dat gaf houvast samen met de destijds verschillende
benoemde commissies. Veelal was het zo dat kleine groepen van leden, die bepaalde evenementen al organiseerden, toen een commissienaam kregen en dat werd ook statutair en in het
huishoudelijk reglement opgenomen. Daarmee werd ook ingezet op een brede betrokkenheid
van leden bij de club en haar activiteiten.
Een nieuw beleidsplan is gepresenteerd in november 2017: Beleidsplan Dobberieders 2.0.
Daarin staan zaken die we als bestuur samen met de leden moeten oppakken. Daaruit hebben
we als bestuur aspecten deels opgepakt, deels nog niet benoemd en deels zullen we het misschien ondertussen anders zien.
De afgelopen twee jaren is het onrustig in de club geweest. Zoals ik het ervaren heb niet allemaal
even leuk. Als nieuw aangetreden bestuur sinds maart dit jaar, proberen we het klimaat in de
club weer te verbeteren. Eerlijk gezegd, dat vind ik nog moeizaam gaan. Daar blijven en moeten
we als bestuur steeds aan werken. We willen dan ook positief vooruitkijken, samen met jullie.
Komend jaar zal al vooruit worden gekeken naar het 40-jarig jubileum in 2021 van onze club
door de jubileumcommissie. Daarbij zal vroeg of laat ook jullie inbreng en inzet nodig zijn voor
zowel het organiseren van of het deelnemen aan jubileumactiviteiten. Hierover wordt in dit
clubblad meer geschreven.
Een ander aspect van vooruitkijken, welke ik erg mooi vind, is de recente ontwikkeling in het
opgestelde fietsjaarplan. Het is nu ingang gezet door betrokken leden samen met ondertussen
alle commissies en het bestuur. Met dat fietsjaarplan is een overzicht opgesteld van alle fietsactiviteiten die vanuit de club worden georganiseerd of gestimuleerd. Met hopelijk uiteindelijk
een (gezamenlijk) fietsdoel om voor te trainen. Dat doel kan voor eenieder één of meerdere
specifieke tochten in het jaar zijn. Dit initiatief zorgt voor verbinding tussen de commissie en
stimuleert leden voor inzet en aanwezigheid op club/trainingsactiviteiten. Hierover zal in dit
clubblad nader informatie worden gegeven.
Mijn eigen eerstvolgend fietsdoel is de Winterfiets Elfstedentocht op 2 februari volgend jaar.
Dat moment is al dichterbij dan het aantal gewenste gereden trainingskilometers tot nu toe. Ik
moet dus ook fietsend aan de bak. Wie weet treffen we elkaar op de weg.
Ik wens iedereen fijne kerstdagen toe en alvast een gelukkig 2020.
Andre Niemeijer FTC Dobberieders
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BESTUURSMEDEDELINGEN

De secretaris verzorgt vanaf heden de nieuwsbrief, dus alle items voor de nieuwsbrief
graag versturen naar: secretaris@dobberieders.nl
De insteek is om eens per maand een nieuwsbrief rond te sturen. In zeer bijzondere
gevallen kan dit 2 keer per maand zijn, om de actualiteit ten dienste te zijn.
Nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op vrijdag 17 januari 2020 van 19.00 tot
21.00 uur in Cafe Brinkzicht, Brink OZ 4 te Zuidlaren. Houd deze datum vrij!
RABO ATB-tocht te Gasteren op 09-02-2020 in Gasteren
Starten kan vanuit dorpshuis de Gasterije vanaf 9.00 uur. Adres: Gagels 4 te Gasteren.
Aanmelden als vrijwilliger bij deze tocht kan bij: Gert Zuidhof op 0622036654
Informatie Bijeenkomst 20 Januari 2020
Op de ALV werd duidelijk dat er bij een aantal leden behoefte is aan meer informatie
over de besluiten en positie van voormalige bestuursleden en de positie binnen de onderhoudscommissie ATB en de stichting ATB.
We zijn als bestuur tot het besluit gekomen een mogelijkheid te scheppen, om aan de
hand van brieven/ mails en bestuursbesluiten meer inzicht te verschaffen over de gang
van zaken van de laatste 2 tot 3 jaar binnen de club. Dit om een onrustige periode binnen de Dobberieders definitief af te sluiten, zodat we ons volledig op de toekomst van
de club kunnen richten. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op 20 januari vanaf 19.30
uur op een nog nader te bepalen locatie.
Leden van de Dobberieders, die behoefte hebben, om inzicht te krijgen in de afwikkeling van de gang van zaken kunnen, zonder documenten te fotograferen en met in
achtneming van de nodige integriteit de documenten inzien.
U kun zich voor 12 januari 2020 aanmelden bij: secretaris@dobberieders.nl
Secretaris FTC Dobberieders,
Nelleke Stegeman
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ONDERHOUD JAN WILLEM VAN TOOR
ATB-route onderhoud.
Tijdens de afgelopen ALV heb ik mezelf voorgesteld als nieuwe van coördinator van de
ATB-Commissie.
Binnen deze functie zal ik vooral bezig zijn om samen met het vaste onderhoudsteam
de ATB-routes rondom Zuidlaren in goede conditie te houden en de randzaken
daaromheen te regelen.
Afgelopen 30 november was een nieuwe clubactiviteit, de ATB-werkdag, een feit.
We zijn met een groep van 10 vrijwilligers druk in de weer geweest om leemhoudend
zand langs de routes rondom het POTC en in het Lentisbos te verspreiden. De groep
bestond uit een aantal vaste vrijwilligers en een aantal vrijwilligers die zich hadden
aangesloten na de oproep op de afgelopen ALV.
Een deel van de vrijwilligers heeft de laatste hand gelegd aan het vormgeven van de
bochten rondom het POTC terrein om daar een optimale flow te creëren. De overige
mensen zijn druk geweest met het storten van zand direct langs de Lentisbos route.
Met een wiellader hebben we zand op een aanhanger geladen waarmee vervolgens op
verschillende punten langs de route het zand is gestort. Met kruiwagens is uiteindelijk
het zand naar je juiste locaties in het bos gereden. Het resultaat mag er zijn!
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a,

Albert Heijn
Zuidlaren

Albert Heijn Zuidlaren is
maandag tot en met zaterdag
open van 8.00 - 21.00 uur en
zondag van 10.00 - 18.00 uur.
Albert Heijn Zuidlaren, Laarweg 1, 9471 AD Zuidlaren
Telefoon 050-4095877

7 dagen per week onbeperkt sporten!
voor

€7,60 p/w*
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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Mooi op te zien hoe deze groep mensen met groot enthousiasme de schouders
gezamenlijk onder deze klus heeft gestoken en we weer een stap verder gekomen zijn.
Bedankt allemaal!
Inmiddels is het vaste onderhoudsteam alweer begonnen met het in vorm brengen van
het zand.
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"De Witte Hoek"
Brink O.Z. 16, 9471 AE Zuidlaren
Tel nr: 050-4028624
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Restaurant - Steakhouse

ATB werkdagen
Als ATB-commissie hebben wij ons voorgenomen 3x per jaar een ATB-werkdag
organiseren.
Hierbij nodigen we jou als clublid uit om deze dagen mee te komen helpen.
Het doel van deze dagen is om met een groep van minimaal 10 personen
onderhoudswerkzaamheden uit te gaan voeren op onze vaste routes. Dit zullen vooral
werkzaamheden die van omvang te groot zijn om door één of twee personen uitgevoerd
kunnen worden. Denk hierbij aan het verplaatsen van grote hoeveelheden zand, het
terugsnoeien van struikgewas in het voorjaar en het bladvrij maken van routes in het
najaar of het aanpakken van een grote klus zoals bijvoorbeeld het onderhoud aan
technische passages.
Vind je het leuk om je op regelmatige basis in te zetten voor het onderhoud aan de
vaste ATB-routes dan ben je van harte welkom je te voegen bij het vaste ATB-route
onderhoudsteam. Neem hiervoor contact met mij op.
atb-cie@dobberieders.nl, of je kunt me altijd even bellen. 0637402589
Jan Willem van Toor
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Uw vertrouwde NVM makelaar in de regio
ü Aan- en verkoop van uw woning
ü Gevalideerde taxaties voor financiering, belasting, overdracht
ü Bouwadvies 3D-tekenwerk, vergunningen

www.agriplazamooiwonen.nl|085-0660294 |Industrieweg 4F, Tynaarlo
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MEERDAAGSE OP DE RACEFIETS IN MEI 2020

Van woensdag 13 t/m vrijdag 17 mei wordt de meerdaagse gehouden, waarbij clubleden
5, 3 of 2 dagen kunnen deelnemen en er zelfs mogelijkheden zijn om van eerste en
laatste etappes gedeeltes mee te fietsen. We hopen op deze manier heel veel clubleden
bij dit gebeuren te kunnen betrekken.
De etappe indeling is als volgt:
Woensdag 13 mei van Zuidlaren naar Oldenburg. Afstand 130 km.
De eerste pauze is na 50 km in Rhede en we hopen dat clubleden, die niet deelnemen
aan de meerdaagse het eerste gedeelte van de etappe mee zullen rijden. (Vooral pensionado’s)
De jeugdherberg in Oldenburg ligt vlak bij het station en vrij dicht bij het oude
stadscentrum.
Donderdag 14 mei Oldenburg-Petershagen (Aan de Weser). Afstand 122 km.
Een mooie route in zuidoostelijke richting door een gevarieerd landschap van akkerbouw en natuur en soms licht glooiend. Het Jugendhaus is iets luxer dan een jeugdherberg en ligt aan de Weser.
Vrijdag 15 mei Petershagen-Rieste aan de Asee. Afstand 119 km.
Eerst wordt de fietsroute langs de Weser in zuidelijke richting gevolgd langs Minden
tot Porta Westfalica, waar we al van afstand op de westelijke heuveltop onder een pagode het standbeeld zullen zien staan van Kaiser Wilhelm I. Vanaf hier trekken we in
westelijke richting met zo nu en dan een klimmetje over die heuvelrug om uiteindelijk
naar het noordwesten af te buigen richting de Asee.
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PRIMEUR:
ECLIPSE CROSS
DE NIEUWE COMPACTE SUV

NU IN DE SHOWROOM
ZUIDLAREN
Verlengde Stationsweg 28
T 050 - 4091307

GRONINGEN
Rostockweg 2
T 050 - 5471111

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.
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Deelnemers, die drie dagen kunnen, vertrekken die vrijdag uit Zuidlaren richting Rieste,
waarbij ze zich kunnen aansluiten bij de vijfdaagse deelnemers. Er is een route van 137
km. Clubleden, die het eerste gedeelte mee
willen fietsen kunnen dat b.v. doen tot Emmercompascuüm (53 KM) of Wesuwe 66
km. In Haselünne (92 km) en Berge (113
km) zijn ook pauzemogelijkheden.
Zaterdag 16 mei Rieste-Bad Bentheim. Afstand 130 km.
De route gaat eerst in zuidelijke richting ten westen van Osnabrück langs en volgt
vervolgens de heuvelrug van het Teutoburgerwoud, met zo nu en dan een klimmetje.
Oa. Tecklenburg wordt aangedaan.
De tweedaagse deelnemers vertrekken die dag uit Zuidlaren. Ten opzichte van vorig
jaar zijn de heen en terug routes omgedraaid en hier en daar wat gewijzigd. Afstand
128 km. Ook deze morgen kunnen er met deze deelnemers clubleden mee fietsen naar
de eerste of de tweede pauzeplaats. Deze worden tijdig bekend gemaakt.
Zondag 17 mei Bad Bentheim-Zuidlaren. Afstand 120 km.
We blijven tot Zwartemeer op Duits grondgebied. Clubleden, die een stuk mee terug
willen fietsen kunnen dat doen vanaf bovengenoemde plaats of b.v. vanaf Exloo of
Borger.
Door deze opzet hopen we tijdens dit gebeuren heel veel clubleden te treffen.
Nadere bekendmaking en opgave mogelijkheden volgen in een Nieuwsbrief.
Henk Baron en Dinus Vos.
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TECHNIEK EN MATERIAALKENNIS

Onder deze rubriek zal ik regelmatig een artikel schrijven voor het clubblad met
tips over materiaal en nieuwe ontwikkelingen. Veel leesplezier Max Eikmans.

Tubeless - BINNENBAND thuis gelaten (techniek en materiaalkennis)
Daar kijkt menig Dobberieder nog van op. Rijden zonder binnenband. Toch heeft het
een aantal voordelen met tubeless banden rijden. Maar eerst even de ervaringen die ik
nu zelf heb opgedaan.
Vanaf mei dit jaar heb ik een stel wielen aangeschaft voor de racefiets die tubeless ready
zijn en ook zijn afgemonteerd met tubeless banden. Geen nood, bevalt het niet dan
kan er altijd een binnenbandje in. Met deze geruststellende mogelijkheid ben ik aan
deze nieuwe trend begonnen. Nou ja nieuw, auto banden zijn ook tubeless hoor.
De ervaringen zijn tot nu toe positief. Lek heb ik niet gereden en wat met name opvalt is dat het heerlijk bolt en rolt en ook wat comfortabeler voelt. Dit komt omdat er
minder luchtdruk nodig is dan bij banden met binnenband. i.p.v. 7 bar kun je volstaan
met 6 bar. Minder druk geeft ook meer grip.
Stootlek
Een ander pluspunt is dat stootlek of snakebite bijvoorbeeld door het rijden over een
put deksel kunt verkleinen. Een stootlek ontstaat als de binnenband tegen de velg
wordt aangedrukt. Kun je ook voorkomen door de banden harder op te pompen maar
dan verlies je ook grip. Bij de MTB komt stootlek nog vaker voor door de vele obstakels en de lage bandenspanning voor meer grip.
Geklieder
Ja dat is even een puntje. Als je de banden voor de eerste keer gebruikt moet er nog een
beetje vloeibare latex in. Dit goedje zorgt ervoor dat kleine gaatjes in de band worden
gedicht. Mocht je een klein lekje hebben dan merk je hier niets van. De vloeibare latex
kun je via je ventiel opening en een slangetje in de band spuiten. De eerste keer een
beetje prutsen maar daarna lukte het mij zelfs goed. Na ongeveer 7 maanden moet de
latex worden vernieuwd of bijgevuld omdat het op termijn uitdroogt.
De velgen
Nodig zijn tubeless ready velgen. Of velgen die je tubeless ready maakt door het gebruik van speciaal luchtdicht velglint . Met name onder MTB ers is dit een veel voorkomende oplossing. De tubeless ready velgen zijn iets zwaarder dan gewone velgen en
ook de tubeless buitenband is iets zwaarder. Bij de racefiets wordt dit opgelost doordat
er geen binnenband nodig is en zo is het totaalgewichtband en velg toch lager. MTB
- 16 -

wielen en banden hebben meer volume en gewicht zodat een tussen oplossing die ook
werkt voor de hand ligt.
De feiten
• Bij de racefiets bespaar je gewicht met een tubeless band.
• Een binnen band weegt 3x zoveel als de vloeibare latex en evt. luchtdicht velglint.
• Zonder binnenband rolt de band soepeler en m.n. in het terrein met de M.T.B.
heb je meer grip.
• Stootlek kun je aanzienlijk verkleinen.
• Kleine gaatjes worden gedicht door de vloeibare latex.
• Bij een groter lek kan er altijd een binnenbandje in.
• Beetje geklieder blijft onvermijdelijk door de vloeibare latex.
• Nieuwe band om de velg leggen gaat niet bij elke combinatie band velg even gemakkelijk.
Bandenfabrikant Schwalbe heeft een overzicht op de site staan waar wordt aangegeven
welke velgen goed en veilig zijn en je een band kan monteren met normale fietspomp.
Compressor kan soms nodig zijn om de band snel met een kenmerkende (knal) om
velg te krijgen. Inmiddels zijn er oplossingen met een extra drukkamer voor de normale fietspomp.
Er bestaan nog steeds twijfels over de voor en nadelen
Tot nu toe heb ik de twijfelachtige eer te melden dat ik fijn, zonder lek te rijden, heb
gefietst met de tubelessbanden.

- 17 -

DRIEDAAGSE ATB APELDOORN
Op woensdag, 6 november jl. vertrekken
8 pensionado’s van de Dobberieders voor
een ATB 3-daagse ATB naar Apeldoorn.
Het Stayokayhotel is tijdens deze 3-daagse
onze thuisbasis van waaruit deze dagen
wordt vertrokken.
Johnny en Dinus hebben samen drie
prachtige routes samengesteld, die
voorafgaand aan deze 3-daagse aan ons
allen zijn getoond. Johnny en Dinus
presenteren op een avond de routes.
Willy Pomper stelt zijn bestelbus voor
vervoer van de fietsen ter beschikking.
Een ieder van ons heeft er erg veel zin in.
Op de ATB door prachtige natuurgebieden in Gelderland dat is kicken. De eerste
dag vanaf 12.30 uur rijden we nog een
mooie route door een natuurrijke omgevingen, zoals prachtige heidevelden en
fraaie bospercelen.
Het is genieten. Dat valt op te merken
aan de sfeer, die bij de pensionado’s altijd aanwezig is.
Zo tegen 16.30 uur terug in het hotel. Na een warme douche snel naar het diner.
De tweede dag gaat richting Deventer. Ook weer een route waaraan iedere ATB-er zich
zal vergapen. Jeep trakteert op gebak. Hij is enkele dagen daarvoor jarig geweest.
De laatste dag van 9.30 tot 14.00 uur nog even de fietsen gepakt. In totaal keggen we
ruim 200 kilometer af. Het plezier is van de gezichten van de deelnemers af te lezen. Al
met al een geslaagde driedaagse, waarin vriendschap en de sportieve driedaagse hand
in hand gaan.
We zitten als club weer op de goede weg. Kijken naar de toekomst en met elkaar de
schouders eronder. Dat is een must. En het gaat zeker goed komen.
Jakob Nijborg
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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 !!!!!!


Sparrenlaan 1
9471 PG Zuidlaren

SCHILDERWERK
GLASZETTER
WA N DA F W E R K I N G
H O U T R E PA R AT I E
VERFSPUITEN

050 - 409 30 50
www.kleefmanschilders.nl
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ALS EEN DROOM, ZO MOOI

Iedereen droomt wel eens over mooie onderwerpen. Maar als je dan wakker wordt
is er een lichte teleurstelling. Het enige wat er van jouw droom overblijft is een heel
klein gedeelte wat in je cognitieve geheugen opgeslagen wordt en wat niet weg gaat.
Het blijft daar zitten.Wij, als toerfietsers hebben zo nu en dan ook last van dergelijke
dromen. Je droomt, over een mooie alpen rit ergens in Frankrijk en je fietst over
prachtige cols. Maar dan word je wakker van de wekker en dan moet je gewoon naar
het werk.
Dit fenomeen overkwam ook onze clubsponsor Hans Hendrikse, franchisenemer van
Albert Heijn aan de Stationsweg in Zuidlaren. Even voor de beeldvorming voor ons
als toerfietsers; wat doe je als toerfietser, als je een te klein fietsframe tot je beschikking hebt? Ja, je fietst erop en je dan denk je allen maar, hoe kom ik aan een groter
passend frame. Nu dat zal bij onze clubsponsor niet veel anders zijn geweest.Dat
vraagt veel van je. Ik noem een paar aspecten: je moet visie en kracht hebben, weten
wat je kunt en vooral ook wat je niet kunt. Je moet geduld hebben en kunnen afzien.
Je moet tactisch zijn en toeslaan op het juiste moment en je moet je niet laten wegduwen. Binnen het toerfietsen zijn dat allemaal heel herkenbare dingen.
- 20 -
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Met en zonder afspraak. Voor Dames en Heren.
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Even weer terug naar het verhaal van onze clubsponsor. Hans heeft al jaren een
te kleine winkel en droomt van een grotere en….. liefst op een mooie plek. Met
visie en kracht wist hij het gemeentebestuur zover te krijgen dat hij nu, hetzij op
tijdelijke basis voor 4 jaar, maar wel gelijk op de mooiste plek in Zuidlaren, dit voor
elkaar heeft gekregen. Met heel veel geduld en tact, wetende dat je erin geloofd,
moet het voor ons toerfietsers herkenbaar zijn. Het wordt mij ook meteen duidelijk
waarom Albert Heijn juist onze clubsponsor is. De eerste tussensprint is met afstand
gewonnen. D.w.z. voor de eerste 4 jaar. Nu begint het geduld en afzien. Het tactisch
spel tussen Hans en het gemeentebestuur en ander overheden gaat nu echt beginnen.
De belangrijkste vraag voor Hans hierbij is, hoe kom ik uiteindelijk aan de finish
met een nieuwe vaste plek in een permanent gebouw op het voormalig terrein van
de PB hoeve en… liefst nog een beetje groter. Het is me duidelijk. Hans heeft nu
tijdelijk een nieuwe aluminium fiets op maat en dat voelt tot zover goed. Maar zoals
een beetje toerfietser wil je toch naar een Full size carbonfiets. Ja toch? Hans, de
Dobberieders geloven er stellig in dat met jouw talent er na deze tijdelijke 4 jaren een
prachtig (carbonracefiets) gebouw staat onder de blauwe (Dobberieders clubkleur)
neonverlichting op het terrein van het voormalig PB Hoeve. Blijf door fietsen Hans,
tot aan de finish!!
Zoals op de foto te zien is feliciteren wij als Dobberieders jou met deze eerste
“tussensprint” en we komen met een nog grotere bos bloemen terug bij de finish.
Voor alle leden wil ik zeggen; “Ze zijn alle dagen open”.
Henk Baron

Fietscentrum Zuidlaren
Stationsweg 91
9471 GM Zuidlaren
info@fietscentrumzuidlaren.nl
(050) 737 0218
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LEDEN FTC DOBBERIEDERS ZORGEN VOOR HERKENBAARHEID
LOPERS TIJDENS DE ZUIDLAARDERMARKLOOP

Een vijftal leden van Fietstoerclub de Dobberieders zijn ook dit jaar weer als vrijwilliger
ingezet door de organisatie van de loopgroep de Drentsche AA tijdens de Zuidlaardermarkloop. Alle lopers, zowel dames als de heren gingen allemaal gezamenlijk van start.
Dat wil zeggen dat er een categorie mannelijke en vrouwelijke lopers waren die de 5
km en de 10 kilometer liepen. Deze wedstrijd kent een gezamenlijke start en er lopen
dus 4 verschillende groepen. De leden van de Dobberieders zorgen voor de herkenbaarheid van deze categorieën. Op deze manier is er voor het publiek overzichtelijk wie
waar loopt en in welke categorie men loopt. Sommige leden van de Dobberieders zijn
al jarenlang actief als vrijwilliger bij deze sportactiviteit van de loopgroep de Drentsche
AA. Doordat de fietsers samen met de lopers door het centrum van Zuidlaren de route
meerdere keren rondgaan, ontstaat er een goed beeld van hoe gezellig de Zuidlaardermarkt nu eigenlijk is. Nu na vele jaren van deze Zuidlaardermarkloop is er op bijna
iedere hoek muziek te horen. Dit gaat van feestmuziek tot melodieuze beatmuziek uit
de jaren zestig. In de Oranjelaan staat zelfs de complete band D-WIRE te spelen en zij
zorgen op deze manier voor de nodige muzikale ondersteuning voor alle lopers. Overal
op de route werd er geapplaudisseerd voor de deelnemers. Zelfs bij het seniorenappartementencomplex nieuw Laarhof stonden ouderen te zwaaien naar de deelnemers. Alles bij elkaar had de organisatie van de loopgroep de Drentsche AA deze dag alles mee.
Gelukkig bleef het, ondanks de dreigende luchten, de hele ochtend droog. Er stonden
vele vrijwilligers op hun posten om te zorgen voor een veilig parcours. De Dobberieders maken de Loopgroep een welgemeend compliment voor de geweldige organisatie.
- 23 -
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MEERDAAGSE TEUTOBURGERWALD
Verslag 2e dag Teutoburgerwald.
Tijdens het ontbijt werd de eerste dag nog even nabesproken. Enkele mensen gaven aan toch wel wat stijf
in de beentjes te zijn. Daarom werd besloten om de
route iets om te leggen zodat we eerst wat warming
-up kregen. Zo gezegd zo gedaan, maar omdat ons hotel in een klein dalletje stond ging het toch gelijk wat omhoog. Eenmaal het eerste
klimmetje gehad ging het over in een prachtig glooiend landschap. Op naar de eerste
pauze in Melle. Deze tweede dag sloot ook gastrijder voor deze dag, Gerrit bij ons
aan. Onderweg moest er soms pittig geklommen worden en daarop aansluiten en ook
soms stevig gedaald!!. De Duitse wandelaars waren zichtbaar onder de indruk van onze
prestaties. Er werd gestopt om foto’s en filmpjes te maken van ons avontuur. Eenmaal
aangekomen in Melle werd er tijdens de pauze genoten van de heerlijke versnaperingen
en gesproken over de prachtige omgeving. Toch werd het ook steeds later op de dag en
er stond 93km op het programma met daarbij 2400 hoogtemeters. Eenmaal weer op
de fiets na dik 50km werd er overleg gepleegd. En kwamen wij tot de conclusie dat als
we door zouden fietsen wij misschien “nait veurt duustern thuus zuln wezen”. Daarop
werd besloten om de route iets in te korten en een stuk over de weg te gaan. Eenmaal
op een kruising aangekomen werd er wederom overleg gepleegd. Een aantal mensen
gaven aan toch het laatste gedeelte door het bos te willen fietsen en een aantal gaven
aan de beentjes toch wel te voelen en liever door de dorpjes terug te gaan. Zo werd
er in twee groepjes naar het hotel teruggefietst. Eenmaal terug bleek dat er toch wel
behoorlijk wat kilometers gereden was op deze dag. Iedereen was tevreden en voldaan.
Nadat wij afscheid hadden genomen van Gerrit werd de kleding van deze dag uitgehangen (want we hadden toch een buitje over ons heen gehad) en werd er gedoucht.
Vervolgens werd er aangeschoven voor een drankje en het avond eten. Tijdens de nazit
was het erg gezellig en werd er over het heden en verleden gesproken. Wat filmpjes op
YouTube bekeken en kudo’s uitgedeeld aan diegene die goed hun best hadden gedaan.
Mensen leren elkaar beter kennen op zon weekend. Een zeer goede sfeer en zeker voor
herhaling vatbaar. Ook veel leermomenten over tandwielen en routes. Al met al een
zeer geslaagd weekend met een hoop gezelligheid en plezier. Routemaker en organisatie
nogmaals bedankt.
Met vriendelijke fietsgroet,
Michel Boer
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MOUNTAINBIKEN IN BAD IBURG IN DE OMGEVING TEUTOBURGERWOUD
Na een gedegen voorbereiding van met name Dinus Vos en in geringe mate Henk Baron, vertrokken deze twee Dobberieders aangevuld met Janny v.d. Zee, Klaas Beenus,
Michel Boer en Eltje Danes, op vrijdag 27 september per auto richting de omgeving
van het Teutoburgerwoud. Afgesproken was om 10.30 uur daar aanwezig te zijn bij
familiehotel “Herrenrest” in Bad Iburg. Nadat de kamers ons waren toegewezen door
de hoteleigenaar was het daarna tijd voor omkleden en nog even de tijd nemen voor
een bakje koffie. De weersomstandigheden waren goed te noemen, De bospaden waren door regenval wel nat en glad met hier en daar nog flinke plassen. Gekleed in een
korte wielerbroek en wielershirt, wat gelijk al aangeeft dat de temperatuur ons niet in
de steek liet. De door Dinus uitgestippelde route was zeer afwisselend qua hoogte en
natuurschoon. Mooie dichte naaldbossen met zo nu en dan smalle dichte single tracks
met braamstruiken dan wel zeer hoge brandnetels, was voor ieder van ons een bijzondere uitdaging. Natuurlijk werd dit afgewisseld met prachtige vergezichten. Omdat dit
mountainbiken in een voor ons een onbekende omgeving was, werd er goed om elkaar
gedacht. Belangrijk omdat je in een lint een berg op fietst of afkomt en dan worden
de verschillen in lengte soms groot. M.a.w. er werd goed op elkaar gelet en zo nodig
even gewacht, totdat er door de laatste compleet werd geroepen, want je bent elkaar zo
kwijt. De route leidde ons langs een afgegraven steengroeve, waar groepsfoto’s werden
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Wandel of Fiets vakantie?
Ontspannen in Denemarken

www.langerhusevej.nl

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
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gemaakt. Een deel van de route ging over het Hermanspad, wat een lang pad is en
geldt als een van de mooiste wandel- en fietspaden van Duitsland, die over de toppen
van het Teutoburgerwoud loopt. De Hermannsweg begint in het parklandschap van
het Münsterland in Rheine en loopt over hoogtes van 100 tot 400 meter. De weg heeft
zijn naam te danken aan Hermann de Cherusk, die in het jaar 9 na Chr. drie Romeinse
legioenen onder leiding van veldheer Varus overwon. Met zijn talrijke dalen heeft deze
bergrug verschillende stijgingen en dalingen. Op talrijke plaatsen hebben we kunnen
genieten van een weids uitzicht. Na 40 kilometer gingen wij bij een Conditorei in de
plaats Teckelenburg aan de koffie met iets lekkers erbij. Hierna ging de tocht verder en
ieder genoot van de omgeving. Je kon zien aan de natuur dat, ondanks een lekker zonnetje, de herfst zijn intrede heeft gedaan. Eenmaal aangekomen bij ons hotel worden
alle met modder besmeurde Bikes in een afgesloten garagebox gezet. Als “nette groep”
gaan de fietsschoenen uit bij de hoofdingang van het hotel. Na het douchen neemt
ieder een frisje of een goudgele rakker met een schuimkraag. De ervaringen en belevingen van deze geslaagde dag, waarbij er gelukkig geen ongemakken waren, was het onderlinge gespreksonderwerp. Hierna met z’n allen aan een uitstekende verzorgd diner,
met een ijs coup na. Er werden tot laat in de avond serieuze tafelgesprekken gevoerd,
afgewisseld met de nodige humor, waarna iedereen moe maar voldaan z’n bed opzocht.
Henk Baron
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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.

050 409 33 25
millystraat 6, zuidlaren

www.onsvoorjou.nl
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VRIENDJESDAG DOBBERIEDERS JEUGD
Zondag 8 december konden onze jeugdleden hun vriendje/vriendinnetje/ meenemen
naar de training om een keertje vrijblijvend en gratis met ons mee te fietsen. Uiteindelijk waren er 5 kids die wij enthousiast mochten gaan maken, en laten zien hoe gaaf
deze sport is! Na een korte fiets en helm check konden we de modder en het parcours
opzoeken. De nieuwe kinderen fietsten met hun vriendje mee in het groepje zodat
ze al 1 bekende hadden. We hebben geprobeerd om een beetje alle (basis)techniek te
oefenen en hebben ook een paar spelletjes gedaan. Ook hebben we de kinderen die al
bij de club zaten de nieuwe kinderen oefeningetjes voor laten doen. Dit vonden ze ook
erg leuk! Uiteindelijk hopen we op deze manier wat nieuwe jeugdleden krijgen en met
nog meer kids in de bossen van Zuidlaren en omgeving te rijden!
Patrick Bruins
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Al 25 jaar een begrip in de agrarische makelaardij, maar we doen meer:

MooiWonen

Bouwadvies Mijnbouwschade

Advisering

Agriplein

www.agriplaza.eu | 0592 – 54 54 51
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Emigratie

LIEF EN LEED

Namens de vereniging zijn er bloemen naar Gert Luuk
Wiersma, Freddy Fokkens en Jantinus Haaijer gegaan.
We hopen dat we dat het herstel van deze heren spoedig
verloopt en wensen hen van harte beterschap!
Rita van der Ende-Marrink
Email: ritavanderende@gmail.com
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JAARAGENDA
We hebben jaarplan samengesteld welke vanwege drukte bij de drukker nog niet verstuurd kan worden maar vindt hieronder het programma van de eerste 6 weken.
Het doel is om iedereen te voorzien in zijn of haar behoeftes om te fietsen binnen de
vereniging.
Het jaarplan is samengesteld met alle lagen van de vereniging. De evenementencommissie, de pensionado’s, onderhoudscommissie, activiteitencommissie, jeugdcommissie (hebben wel hun eigen trainingsjaarplan) en de clubtrainingen, zowel MTB als
Race.
Het jaarplan is voor iedereen, iedereen mag hierin meedenken. Heb je ideeën, dan
horen we het graag. Wil je je graag inzetten voor de clubritten, meehelpen met evenementen, een keer begeleiden bij de jeugd of aansluiten bij het onderhoud voor MTB.
Neem dan contact op met het bestuur.
Voor het volgende volgt meer informatie in de nieuwsbrief: Dagtochten pensionado’s,
Beste Dobberieders,
verkenning
Rabobank VTT, clubactiviteiten elders, evenementen en ATB onderhoudsdag
parcours.
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Contactpersonen
Voor het volgende volgt meer informatie in de nieuwsbrief: Dagtochten pensionado’s, verkenning Rabobank VTT,
clubactiviteiten elders, evenementen en ATB-onderhoudsdag parcours. En ……… niet te vergeten onze eigen club
Wegtrainingen:
M.Höster / D.Höster
ritten/trainingen.
MTB
clubritten:		W.Eefting
In het 2de deel van 2020 is het de bedoeling dat we als FTC Dobberieders op avontuur gaan naar het buitenland, en hier moet
natuurlijk wel voor getraind worden!!J.Helder
Activiteiten:
Evenementen:
G.enZuidhof
/ K.Beenes
We zien iedereen graag bij de club ritten
evenementen.
Pensionado’s:
D.Vos / H.Baron
Contactpersonen:
Wegtrainingen
MTB clubritten
Activiteiten
Evenementen
Pensionado’s
ATB-route
ATB-route onderhoud: Willem
van Toor
onderhoud
M.Höster /
D.Höster

W.Eefting

J.Helder

G. Zuidhof /
K.Beenes

Datum

Maandag

Dinsdag

Woensdag

2

6-12 jan.

3

13-19 jan.

4

20-26 jan.

5

27-2 febr.

6

3-9 febr.

Night ride MTB
19.00 uur
Night ride MTB
19.00 uur
Night ride MTB
19.00 uur
Night ride MTB
19.00 uur
Night ride MTB
19.00 uur

Pensionado’s MTB
13.00 uur
Pensionado’s MTB
13.00 uur
Pensionado’s MTB
13.00 uur
Pensionado’s MTB
13.00 uur
Pensionado’s MTB
13.00 uur

Night ride MTB
19.00 uur
Night ride MTB
19.00 uur
Night ride MTB
19.00 uur
Night ride MTB
19.00 uur
Night ride MTB
19.00 uur

Wk

1

30-5 jan.

Oudejaarsdag

Nieuwjaarsdag
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D.Vos / H.Baron

Donderdag

Pensionado’s MTB
13.00 uur
Pensionado’s MTB
13.00 uur
Pensionado’s MTB
13.00 uur
Dagtocht Roden
9.30 uur / Klasbak
Pensionado’s MTB
13.00 uur
Pensionado’s MTB
13.00 uur

Willem van Toor

Vrijdag

Zaterdag

Nieuwjaars
receptie!

MTB clubrit
Verkenning VTT

MTB clubrit
Verkenning VTT

Zondag

MTB nieuwjaarclubrit 9.00 uur
MTB clubrit
Verkenning VTT
MTB clubrit
9.00 uur
Hondsrug-MTB
toertocht Borger
MTB clubrit
9.00 uur
Rabobank VTT
Gasteren
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CONTACTGEGEVENS
FTC DOBBERIEDERS
Ledenadministratie

Bestuur

Andre Niemeijer | Voorzitter
T (06) 21 54 87 07
E voorzitter@dobberieders.nl

Willy Pomper |Vice-voorzitter
T (06) 53 92 54 73
E vicevoorzitter@dobberieders.nl

Ger van der Ende
E ledenadmin@dobberieders..nl

COMMISSIES
Evenementencommissie

Gert Zuidhof
E evenementen-cie@dobberieders.nl

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

Sponsorcommissie

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

Jeugdcommissie

Bestuurslid

Henk Boer
E bestuurslid@dobberieders.nl

Clubblad

Nelleke Stegeman
E redactie@dobberieders.nl

René Hensel
E sponsor-cie@dobberieders.nl

Frank Calis
E jeugd@dobberieders.nl

ATB commissie

Jan Willem van Toor
E atb-cie@dobberieders.nl

Kleding

Aleida Hilbrands
T (050) 409 1016

CLUBGEGEVENS
Rabobank rekeningnummer: NL57 RABO 0135 8792 48
Internet: www.dobberieders.nl
KOSTEN LIDMAATSCHAP 2020
NTFU-ledenpas hooofdlid
NTFU-ledenpas gezinslid
Jeugdlid
Begunstiger

€ 58,50
€ 55,00
€ 48,00
€ 21,00

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.
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