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VOORWOORD
Beste leden van de Dobberieders,
Geen voorwoord van André in dit clubblad. Jullie hebben in een extra nieuwsbrief kunnen
lezen, dat André door privé omstandigheden, helaas heeft moeten besluiten onze club niet meer
als voorzitter te kunnen vertegenwoordigen. We bedanken hem voor zijn inzet en visie op het
hoe verder met de TFC de Dobberieders nieuwe stijl.
We hebben als overige bestuursleden besloten dan ik, Henk Boer bestuurslid Dobberieders,
deze taak tot uiterlijk oktober 2021 overneem. Dit houdt in, dat we uit de leden een nieuw
te benoemen lid, ter aanvulling van het huidige bestuur zoeken. Elders in het clubblad en via
een extra nieuwsbrief geven we dit aan. Het is een uitdagende functie, die veel voldoening kan
geven.
We zijn helaas door de COVID 19 er niet in geslaagd, om onze halfjaarplanning te verwezenlijken,
hiervoor hebben we een 2- tal clubactiviteiten voor alle geledingen race en atb georganiseerd.
Hier op hebben we zeer positieve reacties van de deelnemers gekregen. Hopelijk is het een frisse
herstart van de clubactiviteiten, een gezamenlijke activiteit. Dank aan de routeplanner, die weer
prachtige routes aangeleverd heeft.
Natuurlijk werd en wordt er gefietst, soms in grotere groepen, ik denk hier aan de meerdaagse
naar Oldenburg, maar vooral in kleine vriendengroepjes.
We hebben de “wisseling der seizoenen” gepland op 11 oktober, maar het is maar zeer de vraag
of dit door kan gaan. Gezien de nieuwe opzet, zal dit ook de laatste “wisseling der seizoenen”
zijn, omdat we vervangende activiteiten voor zowel de race als de atb gepland hebben, waaraan
een ieder op zijn of haar niveau kan deelnemen.
De jubileumcommissie is druk bezig met het overleg en de voorlopige opzet van activiteiten
voor het 40 jarig van onze club. Er staan maandelijks activiteiten op de rol, die voor een ieder
wat interessants bieden.
Rest me de hoop uit te spreken, dat er spoedig een afvlakking van het aantal nieuwe corona
patiënten zal komen, er op korte termijn een werkzaam medicijn zal zijn, om ons tegen deze
pandemie bescherming te bieden.
Henk Boer
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ATB ZONDAG MORGEN OPSTART GROEP
Hallo,
Vanaf 11 oktober ga ik op zondagmorgen fietsen op de MTB. De start is om 9:00 of 9:30 uur
vanaf sportpark “de Wenakkers” Randweg 3 Zuidlaren.
Het is de bedoeling, dat we elke zondag zo’n 1,5 á 2 uur gezamenlijk fietsen.
We gaan op sommige delen van onze single tracks aandacht besteden aan techniek en dit
oefenen en daar waar dit noodzakelijk is, aanwijzingen geven.
Ook ben ik van plan, om gezamenlijk een aantal toertochten te rijden, bijvoorbeeld: bij ’t
Haantje, Norg/ Een. Maximaal 30 km, mits er interesse bij de deelnemers is.
Gezamenlijk fietsen en plezier hebben, de natuur opsnuiven en op een veilige en verantwoorde
manier op de ATB onderweg te zijn, is de hoofdmoot van deze activiteiten.
Snelheid is wat ons betreft van onderschikt belang.
Het is de bedoeling dit gezamenlijk met Miguel doen, ook bekend van/ met de opstarten van
Start2Bike MTB. Wij volgen de opleiding Basisinstructeur MTB en hopen deze met goed
gevolg in febr.2021 af te ronden.
Indien je graag meer informatie wilt, ik ben telefonisch bereikbaar onder 06-11297285.
Ga je mee op 11 oktober, dan val je met de neus in de boter, want we hebben dan “Wisseling
der Seizoenen,” wat inhoudt dat we elkaar treffen (andere clubleden dan van deze startgroep) op
de pauzeplaats “de Aanleg” in Deurze, waar we door de club getrakteerd worden op koffie/thee
en gebak. Het is de bedoeling om ongeveer rond 12:00 uur in Zuidlaren terug te zijn.
Nelleke Stegeman
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VANUIT DE JEUGD AFDELING EVEN VOORSTELLEN
Marijn Holwerda
Mijn naam is Marijn Holwerda, ik ben de vader van Thomas. Ik zit nu al weer
zo’n 20 jaar op de mountainbike. Thomas en ik zijn bij de Dobberieders komen
fietsen omdat het ons heel leuk leek om ons plezier in het mountainbiken met
anderen te delen. Als trainer hoop ik de kinderen te laten zien hoe ontzettend leuk
mountainbiken is en hoe deze mooie sport op een veilige manier met respect voor je
omgeving te beoefenen. Tot in het bos!
Herrick Poelman
Hallo ik ben Herrick, vader van 3 kinderen. Van deze 3 kinderen zitten er inmiddels
2 bij de Dobberieders. Kars (11 jaar) gaat inmiddels zijn 3 seizoen in, terwijl Sil (8
jaar) dit jaar voor het eerst mee fietst als lid (hij heeft al wel een paar keer de sfeer
geproefd.
Zelf ben ik een fanatiek sporter. Niet alleen op de mountainbike, maar ook op de
racefiets en zelfs te voet (hardlopen). Ik richt mij voornamelijk op (ultra)marathons
bij het fietsen. Zo heb ik meerdere keren meegedaan aan de Drenthe 200, Bartje
200 en de Veldslag om Norg. Daar ga ik dan vanuit Glimmen naar toe op de fiets en
vervolgens ook weer op de fiets terug. Ook op de racefiets doe ik aan lange afstanden.
Zo heb ik vorig jaar nog in 1 dag alle provincies van Nederland aangedaan. Toen ik
thuis kwam stond de kilometerstand op 662km.
Met de kinderen was ik wel eens aan het fietsen op de route op Schipborg en daardoor
ontstond het idee om eens te kijken of er ook iets voor kinderen te vinden was op
mountainbike gebied. Dat werd dus de Dobberieders.
Ik vind het leuk om de kinderen het plezier van het fietsen bij te brengen. Tijdens het
meefietsen als ouder merkte ik al dat ik tussendoor ook andere kinderen tips aan het
geven was hoe je bijvoorbeeld beter op de fiets zit of wanneer je zou moeten schakelen.
Ik hoop dat ik de ervaring die ik heb opgedaan tijdens mijn eigen fietstochten kan
overbrengen op de kinderen.
Ik heb er in elk geval veel zin in!
Groet,
Herrick
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LIEF EN LEED
Afgelopen maanden ben ik bij verschillende leden van onze vereniging op bezoek
geweest met een bloemetje om hun leed wat te verzachten.
De heren John Franke, Henk Baron en Douwe Boddeüs waren er blij mee en
inmiddels zitten de laatste twee gelukkig weer op de racefiets.
Een jongeman die deel uit maakt van de MTB onderhoudsparcoursgroep kwamte
vallen tijdens een MTB tochtje en we hopen dat het inmiddels weer wat beter met
hem gaat.
Een felicitatiekaart heb ik verstuurd naar Fred Hulzebos en zijn vrouw vanwege hun
huwelijk.
Dirk Keekstra, Betty Helder en Rik de Haan hebben ook een kaartje gekregen omdat
ook zij ( tijdelijk) in de lappenmand zitten.
Jan Scheper heeft een condoleancekaart gekregen vanwege het overlijden van zijn
zoon.
Ook bereikte ons het bericht dat Dita Sikkema van café Popken Hollander overleden
is. Wij herinneren haar als een gastvrije vrouw waar alles kon. Ik denk aan het door
het café fietsen van onze jeugdgroep. Ook tijdens de fietsvierdaagse hebben we vaak
gebruik gemaakt van het café als stempelpost.
Met vriendelijke groet,
Rita van der Ende-Marrink
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VERSLAGEN TWEEDAAGSE ZUIDLAREN – OLDENBURG – ZUIDLAREN

Verslag fietsrit Dobberieders op 29 augustus 2020 van Zuidlaren naar Oldenburg
29 augustus 2020, 9.30 uur
5 man, Henk Baron, Dinus Vos, Leo van Schie, Henk Vos en Leo Hardus (verslag)
fietsen 131 km. van Zuidlaren naar Oldenburg. Onze begeleider is László Matus, die
de bus bestuurt.
Het is onverwacht mooi weer en met de wind in de rug zijn het ideale omstandigheden.
Via Kielwindeweer, Muntendam, Meeden, Blijham rijden we bij Rhederbrug de
grens over naar Duitsland. De eerste stop is in Rhede. De geplande stop bij de
bakkerij gaat niet door: deze is
gesloten. Maar bij de supermarkt
is een lunchroom, waar we voor
het eerst met mondkapje op onze
koffie en gebak bestellen. Dat is wel
wennen, want mijn fietsbril beslaat
binnen en dat is lastig.
We gaan buiten zitten, waar erg veel
wespen zijn. Na Rhede steken we
de Ems over naar Aschendorf en
Papenburg. Onderweg eten we bij
een mooie blokhut een broodje. Hier wordt Henk Baron in zijn nek gestoken door
een wesp, die nog onder zijn fietskleding blijft zitten.
-9-
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We fietsen lang eerst links van het Küstenkanal
en steken op een gegeven moment over en rijden
dan rechts langs het kanaal.
In deze streek is weinig of geen horeca open,
maar in Süddorf is een pompstation, dat
goed is voorzien, daar een korte stop. Bij het
Everstenmoor gaan we linksaf de Kavallerieweg
in en om 16.00 uur is het zeer mooie Jugendhotel
in Oldenburg de finish van een mooie fietsdag
Leo Hardus
30 augustus 2020
2e dag van het weekend Oldenburg
Na een goede nachtrust in de mooie nieuwe
jeugdherberg liep onze wekker om 7.30 uur af.
Bij het openen van de gordijnen zagen we dat de
zon al scheen, dus dat begon goed. Even rustig
wakker worden. Henk Vos en ik delen een kamer
en beginnen dan met het ochtendritueel van scheren, wassen, aankleden, alvast wat
inpakken e.d. Dan langs het ontbijt buffet en de eerste energie van de dag weer
inslaan. Er is afgesproken om te vertrekken om 09.00 uur in eén groep, dus starten
we met 11 deelnemers, niet nadat er eerst een groepsfoto is gemaakt. Laslo maakt
zich weer klaar om ons deze dag met de bus te begeleiden. We zullen proberen ons
aan een snelheid van 28 km/u te houden. Beetje afhankelijk van de wind. Eerst leidt
de navigatie van Dinus ons weer vlekkeloos uit Oldenburg. Dat is toch alweer 9 km.
Dan gaat het verder langs fietspaadjes en landweggetjes en via kleine dorpjes eerst
naar Bad Zwischenahn en vervolgens na 37 km naar de eerste rustplaats in het dorpje
Apen waar we tegen 11.00 uur aankomen. Ieder zocht wat lekkers uit bij Bächerei
Behrens Meijer en we konden het op het terrasje heerlijk nuttigen (wel veel last van
wespen). We zaten vlak bij de St.Nikolai Kirche uit 1239. Er klonken al snel luide
klokgeluiden uit de ernaast los staande klokkentoren. Deze is van 1497 en heeft nog
2 oude klokken. De kleine uit 1350 en de grotere uit 1621. Dus indrukwekkend
oud allemaal. Het leek erop dat er een doopdienst werd gehouden, want er waren
meerdere stellen met babys / kleine kinderen.
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Op zoek naar een passende
MTB of Racefiets?
Dan ben je bij Bikeshop Annen
aan het juiste adres.
Ook voor al je
reparaties en onderhoud.

Trotse dealer van:

Bikeshop Annen
Brink 4
9468 BP Annen

06 21 897 114
info@bikeshopannen.nl

bikeshopannen.nl

Na deze pauze werd de tocht gezamenlijk weer voortgezet, want het eerste deel was
naar tevredenheid verlopen. Met nog steeds goed weer, de wind zelfs af en toe mee of
opzij ging het voorspoedig verder. Dinus had er weer een mooie afwisselende route
van gemaakt. Er was tijd voor een praatje en de omgeving kon ook worden verkend.
Op vele plaatsen windmolens viel mij o.a. op. Na 70 km bereikten we Leer. Door
kleine straatjes met oude pandjes bereikten we de oude haven en restaurant Zur
Waage. Dit is gevestigd in een oud middeleeuws pand dat werd gebruikt voor het
wegen van de ladingen van inkomede en uitvarende schepen over de Ems. Vandaar
de naamgeving.
Het was vrij druk met toeristen, dus het duurde wel even voordat ieder zijn consumptie
had gekregen. Door de komst van onze voorzitter André Niemeijer konden we
met 12 deelnemers na deze pauze weer vertrekken. Via Bunde, Nieuwe Schans en
Winschoten naar Muntendam voor een ijsje. Nog steeds hadden we vaak de wind
mee. Het tempo werd daardoor soms wel wat hoger en juist dan slaat bij mij een
dipje toe, maar enigszins “tactisch” rijden en met behulp van een energiereep kom ik
er al vrij snel weer bovenop. Het was ondertussen wel wat bewolkter geworden en bij
Meeden vielen zelfs enkele druppeltjes, maar dat stelde niet veel voor.
Het ijsje in Muntendam viel goed en toen was het richting huis toch niet zo ver meer.
Via Trips Compagnie, Kiel Windeweer en de Groeve kwamen we rond 16.30 uur in
Zuidlaren aan. Laslo stond ons weer keurig op te wachten en we konden onze tassen
e.d. weer uit de bus halen. Na het bedanken van Dinus en Laslo kon ieder weer zijns
weegs gaan en terugzien op een mooi en geslaagd weekend.
Leo van Schie
2 daagse Zuidlaren - Oldenburg
160 km
8.45 verzamelt een ieder zich voor
de afstand 160 km op de brink te
Zuidlaren waar Làslò en Dinus ons
stonden op te wachten. Bagage in
de bus, nog even een foto, kwamen
er nog 6 man aan fietsen om ons
naar Bourtange te vergezellen waar
onze eerste koffie/wespenstop was
op 48 km.

- 13 -

Jaap Kok, Gert Zuidhof, Douwe Boddeus, Thijs Hofstede, Mathijs Höster en Sybren
Bakker. Bedankt voor het wegbrengen.
Met ons zessen zetten we de rit voort. We kwamen aan in het plaatsje Bõrger, daarna
leidde de route ons door het maisveld
Na ongeveer 1km te hebben gelopen ging het maisveld over in een onverhard pad,
de verkenningstroepen die vooruit waren gestuurd gaf het sein kom maar op lijkt op
Strada Bianchi het kan.
Na enkele km kwamen we weer op harde ondergrond. In Gehlenberg hebben we
bij een tankstation wat gedronken, met eten moest nog even worden gewacht. Om
15.40 kwamen we in Garrel aan op 125 km waar we heerlijke kebab hebben gegeten.
De laatste 40 km moest nu toch wel lukken. Om 17.30 kwamen we aan in de
jugendherberge te Oldenburg waar een heerlijk biertje en Dinus ons opwachtte.
Marc, Macel, Jantinus, Eltje, Klaas en Janny
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CLUBACTIVITEITEN ZOMER 2020
De corona heeft het oorspronkelijke schema qua activiteiten van de club, of
activiteiten waar de DR hun medewerking aan hebben toegezegd over hoop gehaald.
Toch hebben we gemeend, toen de NTFU het samen rijden in grotere groepen, zij
het wel met strikte voorwaarden, weer toestond op te pakken. In juli was het een
uitstapje naar Borger, waar de deelnemers (26 mensen) een kop koffie en appelgebak
op kosten van de club konden bestellen. Bij terugkomst kon men nog een consumptie
nemen bij t Ol Stee, een sponsor, in Zuidlaren. De deelnemers waren enthousiast,
ook omdat het een activiteit was waar racefietsers en atb’ers samen op hun niveau
mee konden rijden.
Dinus Vos vond in augustus een 10 tal mensen bereid om een 2- daagse tocht naar
Oldenburg te rijden. Ook hier werd rekening gehouden met adviezen van de NTFU.
Een aantal leden brachten de groep een stuk op weg, of haalden ze in overleg met de
organisator weer een stuk op.
Op 12 september was de clubactiviteit naar Schoonlo. Dinus had ook hier weer
qua route en niveau de mogelijk gecreëerd om of op de atb (19 deelnemers), of in
3 niveaugroepen een eigen route te rijden. Er deden 50 mensen mee en de geluiden
van de deelnemers waren weer zeer positief.
Henk Boer, bestuurslid Dobberieders
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VERSLAG DAGTOCHT COEVORDEN
Zo aan het eind van ons wegseizoen leek het Henk Baron en ik zei de etc. nog wel leuk
om een dagtocht te organiseren naar Coevorden. Traditioneel de laatste jaren altijd wel
één van de maandelijkse dagtochten. (tot nu waren alle dagtochten van 2020 geschrapt)
Op een prachtige dinsdagmorgen 22 september vertrokken Ron, Max, Sybren, Henk en
Dinus om half tien van de brink. Het was aanvankelijk nog wat frisjes, maar dat zou snel
overgaan en de zon scheen al volop. Wind was er nauwelijks en aanvankelijk meer mee
dan tegen. In Borger kregen we te maken met een wegomlegginkje, maar verder konden
we de geplande route naar Noord-Sleen prima volgen, waarbij de plaatsnaam Kibbelveen
wel de meest opvallende was van de dorpjes ‘en route’.
Op het terras was nog plaats zat en even later hadden we iets te drinken met gebak naar
keuze.
Ron durfde een langere fietstocht nog niet aan en ging terug naar Veendam en de overige
vier gingen via een mooie fietsroute, waarbij enkele kleine dorpjes (oa. Diphoorn) werden
aangedaan naar vestingstad Coevorden.
Vanwege het mooie weer en de voorspelling, dat dat voorlopig wel snel voorbij zal zijn,
waren er best wel veel fietsers op onze route. Bij De Ganzenhoedster in Coevorden was
er op het redelijk bezette terras nog plaats genoeg, zodat we al vlot aan een lichte lunch
zaten.
- 16 -

Hier kwam het telefoontje van Jeep, die ’s morgens een afspraak had en daarom niet
mee kon, hoe laat we in Orvelte dachten te zijn. We spraken 3 uur af.
De serveersters hadden het druk en we moesten even wachten voor er afgerekend
kon worden, maar iets na de geplande half twee fietsten we Coevorden weer uit.
Na Meppen rammelden we over een weg met betonklinkers, die overdwars en niet
in visgraat waren gelegd. Voor een volgende keer heb ik hier de route al aangepast.
Verder werd het een vlot ritje met ook nu meer wind mee, dan tegen, omdat deze
inmiddels gedraaid was.
Om tien voor drie waren we in Orvelte en ook hier gelukkig nog plaats op het terras.
Iets later arriveerden Jeep en Eltje (die ’s morgens ook niet kon) bij het restaurant.
Met z’n zessen ‘kachelden’ we dit laatste rit deel vlotjes terug naar Zuidlaren, waar
we zo omstreeks half vijf aankwamen na een prachtige fietsdag, waarbij er 134 km
was afgelegd.
Misschien toch nog een dagtocht organiseren voor de seizoen overgang op 11
oktober? (Als het weer meewerkt!)
Dinus Vos
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Veelzijdige crossover
• Krachtige 2.0-liter benzinemotor
• Standaard met CVT-automaat
• 1.300 kg trekgewicht
VANAF

€ 29.990

Styled for
Adventure

DE NIEUWE ASX

Nu in de showroom

Brandstofverbruik: 6,5 - 6,8 l/100km, CO 2 -uitstoot: 149 - 156 g/km (NEDC 2.0)

ZUIDLAREN
Verlengde Stationsweg 28
T 050 – 4091307

GRONINGEN
Rostockweg 2
T 050 – 5471111

Verkoopprijs inclusief btw/bpm en bijkomende kosten, exclusief metallic- of pearl lak. Afgebeeld model kan afwijken van de standaardspecificaties.
Een nieuwe Mitsubishi wordt geleverd met 5 jaar garantie en mobiliteitsservice. Imp.: MMSN B.V., Amstelveen, contact@mmsn.nl. Wijzigingen

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.
Comfortabel fietsen
Fabrikanten van racefietsen hebben het beste met ons voor. Ze doen er alles aan de
frames licht, stijf, aero en comfortabel te maken. Voor het maken van een frame dat de
schokken van een slecht wegdek opvangt zijn uiteenlopende methodes bedacht. Waar
de ene fabrikant werkt met een uitgelezen lay up en samenstelling van de carbonvezels
voegt de ander een extra hulpmiddel toe aan het frame zoals bij Trek de Isospeed
Decoupler en bij Willier Trestina een elastomeer stukje in de achtertrein. Actieflex
genaamd.
Hoe doen ze het
Eerst maar even de lay up en samenstelling van de carbonvezels zonder hulpmiddelen.
Cannondale is op dit gebied de koploper. Dit merk staat erom bekend de goede balans
te hebben gevonden tussen lichtgewicht stijfheid en comfort. Zowel de endurance
Ssynapse race frames als het pure race frame waar EF renners in de Tour mee rijden,
de Super Six Evo hebben de eigenschap smooth aan te voelen. Hoe ze dit precies doen
is het geheim van de smit maar heeft alles te maken met langdurig ontwikkelen en
testen met de juiste samenstelling van de carbonvezels en frame constructie. Feit is dat
deze fietsen de schokken van een slecht wegdek behoorlijk opvangen. Bianchi past ook
een methode toe die ze CounterVail noemen. De Infinito CV (countervail) heeft een
samenstelling met vezels die een elastische eigenschap hebben. Jumbo Visma gebruikt
deze fietsen als ze Parijs Roubaix rijden. Schud je niet van je fiets af. In de praktijk
voldoet deze methode goed.
Extra hulpjes
Ja die zijn er ook. Zo past Trek een methode toe die ze Isospeed Decoupler noemen.
Hierbij ontkoppeld het systeem de zitbuis van de bovenbuis. Hierdoor kan de fiets
mee bewegen met de weg zodat trillingen van een slecht wegdek worden gefilterd.
Alleen bij de duurdere versies van de Domane kun je deze Isospeed Decoupler ook
instellen. Ook aan de voorzijde is deze methode toegepast door een tuimelconstructie
ter hoogte van de bovenste balhoofdlager. Specialized heeft ook een verende constructie
op de Roubaix modellen. Zowel achter bij de zitbuis als voor bij het balhoofd is een
veerconstructie. Bij de duurder modellen kan deze ook worden geblokkeerd. Ook de
gravelbikes, Diverge modellen hebben een zelfde veersysteem boven de balhoofdbuis.
Er zijn 3 veersterktes zodat je naar behoefte de veerkracht kunt aanpassen... Willier
Trestina heeft ook een systeem voor de endurance modellen en noemt dit Actiflex.
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Het bestaat uit een zorgvuldig samengestelde aluminium constructie met daar tussen
elastomeer en is aangebracht tussen de zitbuis en de achter trein. Ook hierbij is het
mogelijk de werking te beinvloeden door verschillende elastomeer blokjes die worden
meegeleverd. Het elastomeer kan tot -40 graden en + 150 graden celsius aan. Als dat
geen vertrouwen wekt.
Ervaringen
Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het veersysteem boven de balhoofdbuis van
Specialized werkt. Het maakt rijden ober klinkerweggetjes aangenamer en vangt de
schokken goed op. Ga je klimmen dan is het handig als je het systeem, zoals op de dure
modellen, uit kunt schakelen. Het meeveren van de fiets tijdens staande klimmen wil
je liever niet. Een extra toevoeging betekent ook dat er extra aandacht moet zijn voor
het onderhoud van de systemen. Er kan vuil tussen komen of gewoon slijtage ontstaan.
Dit begint meestal met kraakjes dus even opletten en controleren als je fiets hiermee
is uitgerust.
Wat kun jezelf
Heel eenvoudig. Vervang je banden voor iets bredere zoals 25mm of 28mm als dit
past bij je velg. 28mm heb ik inmiddels getest en dat is een aangename verrassing.
Minder druk 6bar is voldoende en merkbaar meer comfort zonder het gevoel dat de
rolweerstand zwaarder is. Je velg moet wel geschikt zijn voor een bredere band ne als de
ruimte tussen de vorken voor en achter van je fiets. Nieuwere frames zijn vrijwel zonder
uitzondering geschikt voor zelfs 30mm.
Veel leesplezier en maak van fietsen geen schokkende gebeurtenis.
Max Eikmans

- 21 -

REIZEN OP DE FIETS
Als zes jarig jongetje kreeg ik (in 1949) mijn eerste tweede hands fiets met houten
klossen op de trappers om er bij te kunnen. Speciale fietsen voor kinderen bestonden
in die tijd nog niet. Op 7 jarige leeftijd ging opa (1876-1967), die bij ons in huis
woonde, een fietstochtje met mij maken. Hij was toen 74 jaar en dus drie jaar jonger
dan ik nu ben. Het was meteen één van de laatste keren, dat ik hem op de fiets heb
gezien. We reden over het schelpenpaadje langs de vijftig bunder naar Westlaren. De
nieuwbouwwijk met honderden huizen tussen de Beukenlaan en de Oude Zeegserweg
bestond toen nog niet en laatstgenoemde weg werd niet onderbroken door de N34,
want die bestond ook nog niet. Je kon via het schelpenpaadje richting Drentse Aa. Wij
gingen vervolgens via Schipborg , Annen en Schuilingsoord (ook nog geen nieuwbouw)
en Zuidlaren weer terug naar Midlaren. Voor mij was het een hele belevenis en ik
kwam op plekken waar ik nog nooit was geweest. Behalve met de schoolreisjes kwamen
de kinderen van vooral kleine boertjes in het dorp niet verder dan een paar km in de
omgeving. Op vakantie gaan was er bij zeker 90% van die dorpsbevolking ook niet bij.
Zaterdag was nog een gewone werkdag en wij gingen die morgen naar school.
Als vijftienjarige maakte ik met een dorpsgenoot een fietstocht naar een kampeerboerderij
iets ten zuiden van Ommen. Dat deden we zonder fietskaart, door de plaatsnamen op
te schrijven, die in de atlas stonden en zo volgden we de borden. Erg simpel. We bleven
er een week en maakte ik in die tijd mijn eerste beklimming over de Lemelerberg. Dat
er ook een paar meisjes van onze leeftijd uit Vlaardingen verbleven maakte het verblijf
aangenamer.
Twee jaar later had de vader van een dorpsgenoot, die vroeger gewielrend had op de
baan, een tweedehands racefiets voor me in elkaar gezet, waarop ik voor het schaatsen
zou kunnen trainen. Ik had wat geld verdiend bij de bakker en kon zo de fiets betalen.
(1959)
Met zijn oudste zoon ging ik in de vakantie een fietstocht door Duitsland maken;
alleen met een rugzakje op en overnachten deden we in jeugdherbergen. In die tijd
waren er nog slaapzalen voor jongens en slaapzalen voor meisjes en werd je ingedeeld
voor corvee. Daardoor was het ook heel goedkoop. Ouderen zag je er ook niet; behalve
als begeleider van een groep.
We hadden een wegenkaart van het noordelijk deel van Duitsland en daar moesten we
het mee doen.
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Via Twente naar Tecklenburg, waar onze eerste overnachting was en vervolgens reden
we richting Kassel, daarna Würzburg, Mannheim en via de Rijn naar Nijmegen en
vervolgens terug naar het noorden. Door de richtingwijzers te volgen reden we meestal
over de Bundesstrassen. Veel verkeer was er nog niet. Je moest alleen oppassen, dat je
niet door de borden te volgen op een Autobahn terechtkwam, want daar mocht je niet
op fietsen. (In Nederland bestonden er nog bijna geen autowegen) De afstanden per
dag varieerden van ca. 140 tot 200 km. Ook in Duitsland waren er nog nergens grote
nieuwbouwwijken en zag alles er veelal erg armoeding uit; zeker richting de OostDuitse grens en in het grensgebied met Nederland (Veengebieden)
Het jaar daarop herhaalde ik een soortgelijke fietsreis met een schoolkameraad van de
kweekschool in Assen. Ik was toen 18 jaar oud. De ronde werd wel groter. We kwamen
tot Nürnberg en gingen van daar naar het westen naar Weinheim. We volgden de Rijn
tot Koblenz en reden toen door het heuvelland naar het westen om uiteindelijk aan de
Maas uit te komen.
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Bij deze tocht maakten we al gebruik van de Duitse Generalkarten 1:200.000. (1 cm is
in werkelijkheid 2 km) Fietsroutes bestonden in Duitsand nog niet, maar in Nederland
kon je de paddenstoelen al wel als richting aangever gebruiken.
Hoewel er in de loop der jaren nog vele fietsreizen volgden; ook tijdens de periode dat
ik als wielrenner actief was, bleef het qua gebied in Nederland, Duitsland en België.
Daar uit blijkt, dat het plezier aan fietsen voor mij het belangrijkste was en niet zo zeer
het ontdekken van andere werelden en culturen.
Natuurlijk fietste ik tijdens vakanties in Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland,
Denemarken, Engeland en Italië dagtochtjes met de kinderen en ook wel met José.
Het mooie is, dat de kinderen diezelfde passie ook ontwikkeld hebben en dat nu ook
doen tijdens vakanties of door fietstochten te ondernemen.
Zo is mijn dochter met partner naar Rome gefietst; Van de Middellandse Zee naar huis
terug gereden; naar Praag gepeddeld; Van de Atlantische kust dwars door Frankrijk
naar Basel gereden; Van Lands End helemaal door Engeland naar het uiterste puntje
van Schotland gegaan. Dat zijn prachtige tochten en daarbij horende belevenissen. Zij
overnachtten in pensions etc. Ik heb verschillende fietsreizen met een tentje gemaakt.
Dan heb je meer bagage en moet je meer regelen, maar het is goedkoper!
Toen mijn kleinkinderen nog klein waren heb ik net als mijn opa met mij deed met
hen fietstochtjes gereden. Aanvankelijk veel op de ATB in Nederland, maar ook in het
Teutoburgerwoud en in het Sauerland. Zij hoefden voor die fietsen niet bij de bakker
te werken.
Het is gelukkig niet zonder gevolgen gebleven; ook zij beleven nog steeds veel plezier
aan het maken van fietstochten. Niet meer met mij, daarvoor is het niveauverschil veel
te groot geworden.
De laatste jaren reed ik een paar keer met mijn dochter een rondje Nederland, waarbij
we neven en nichten in den lande bezochten. Omdat je bij hen kon overnachten en
eventueel een wasje doen, hoefde je niet zo veel bagage mee. Het mooie van nu is, dat
je je route van te voren heel goed kunt plannen op kaarten op de computer zodat je
deze vervolgens met je navigatiesysteem kunt gaan rijden.
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En zo kon ik de verleiding niet weerstaan om afgelopen zomer in augustus toch nog een
fietstochtje te plannen eerst langs bekenden in Oelde-Stromberg en vervolgens naar de
vrouw van een overleden lagere schoolkameraad in Ostingerleben en een voormalige
correspondentievriendin (begin 60-ger jaren) in Magdeburg. Ik zou dan 10 of 11
dagen onderweg zijn. (Op de toerfiets met bagage wil ik per dag niet meer dan 130 km
rijden; van te voren nog een oefenrondje gereden over soms onbekende fietspaden door
Drenthe van 135 km om te ervaren hoe dat gaat) Voor mijn geplande vertrek werd al
bekend, dat er een hittegolf in aantocht was. Dat deed me toen besluiten (op dringend
aanraden van José) de totale rit in te korten tot maximaal 6 dagen. (Dus richting
Magdeburg aan de Elbe zat er niet meer in)
Zo vertrok ik op maandagmorgen 3 augustus naar Ohne (124 km) en de dagen erop naar
Stromberg (110 km), Emmerthal - ten zuiden van Hameln aan de Weser (105 km), langs
de Weser naar Petershagen (95 km), door een groot akker landschap naar Oldenburg
(120 km) en van Oldenburg naar huis terug (129 km). Zoveel mogelijk heb ik fietsroutes
gevolgd over allerlei ondergronden van prachtig asfalt tot kasseien en onverhard met
grove steenslag. Tot de laatste dag bleef de temperatuur gelukkig nog onder de 30 graden.
De laatste dag was ik om 15.00 uur thuis en toen was het er wel boven.
De afgelopen 10 jaren was ik één van de mensen, die bij de club de meerdaagse tochten
organiseerde. Op dit moment nog steeds een grote hobby van mij. Het plannen van de
routes ervoor vind ik heerlijk om te doen. Onze vijfdaagse in mei ging dit jaar niet door,
maar gelukkig hebben we nog een tweedaagse naar Oldenburg kunnen organiseren.
Verheugen doe ik me zeker op het komend Jubileumjaar als we een fietstocht vanuit
Berlijn terug willen doen met de club. Op dit moment ben ik van plan om de tocht
heen ook op de fiets te doen.
Ik ben nu op een leeftijd, dat elk jaar het laatste jaar kan zijn dat ik fietsend aan zo’n
clubgebeuren kan deelnemen en daar ben ik me heel erg van bewust en dus nog meer
reden om er optimaal van te genieten.
Dinus Vos
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START 2 BIKE
Zondag 6 september begon de cursusdag voor de trainers (Jan Willem van Toor, Miguel
Correia Lourenco en Nelleke Stegeman) die Start2Bike geven om 6:30 uur.
We moesten helemaal naar Hilversum rijden en dienden om 8:45 uur aanwezig te zijn.
We hadden gehoopt met een auto te kunnen, maar alle 3 mountainbikes op de
fietsendrager paste niet, hierdoor moest Jan Willem met zijn eigen auto.
Om precies 8:45 uur waren we in Hilversum. Was even zoeken, maar we vonden al
gauw het sportpark.
In dit sportpark is ook een MTB parcours gelegen met eigen kantine.
Na ontvangst door NTFU en het introductiepraatje van de instructeur begonnen
we met alle oefeningen, die de NTFU had bedacht voor de 4 lessen van Start2Bike
MTB. We moesten alle oefeningen uitvoeren en organiseren voor de groep. De nadruk
van NTFU ligt op veiligheid en het goed uitleggen van de oefeningen en duidelijk
aangeven wat het doel ervan is.
Om 13:00 uur hadden lunchpauze. De NTFU had lekkere broodjes geregeld met melk
of karnemelk.
Na half uurtje moesten weer aan de bak. Tot 16:00 uur zijn we aan het oefenen en
elkaar aan het verbeteren geweest. Zeer leerzaam.
Zondag 13 september 1e les van Start2Bike MTB
Na een voorstelrondje zijn we begonnen met helm- en fietscheck, met daarna wat
warm up oefeningen. Na 1,5 uur techniek in de vorm van oefeningen die we op het
gras van FC Zuidlaren hadden uitgezet , zijn we het parcours op gegaan.
Na de eerste paar oefeningen was al duidelijk dat de groep al best wat fietservaring had
en zeer enthousiast was, om de techniek bij de spijkeren zodat we de voorgeschreven
oefeningen wel wat zwaarder konden maken.
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Gemakkelijk
boodschappen
doen!

Zuidlaren

• Breed assortiment
• Ruime parkeergelegenheid
• Zelfscan
• Servicebalie
Adres:

Laarweg 1
Zuidlaren
Openingstijden
››
››

maandag t/m zaterdag van 8.00 - 21.00 uur
zondag van 10.00 - 18.00 uur

Zondag 20, 27 en 4 oktober waren de drie andere zondagen, die de groep van 13:00
tot 16:00 uur les heeft gehad.
De 2 laatste zondagen zijn we op alle singletracks rond Zuidlaren geweest met hier en
daar speciale oefeningen.
Kombocht rijden, schakelen, remmen, pompen, houding: basishouding en
aanvalshouding, langzame - en snelle bochten en houding bij afdaling en klim.
De deelnemers waren allemaal zeer enthousiast en hopelijk halen we hier nieuwe leden
uit. De eerste heeft zich al aangemeld!
Na aanleiding van dit hebben Nelleke en Miguel besloten, om op zondagmorgen met
een startgroep MTB te beginnen.
Spreekt je dit aan en wil ook wel wat meer techniek leren, meld je gerust bij mij.
Het aantal plaatsen is beperkt, omdat we ook qua veiligheid de groep(en) niet te groot
willen hebben.
Nelleke Stegeman – Jan Willem van Toor – Miguel Correia – Lourenco
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VERSLAG VAN DE VRIENDJESDAG 2020
Op zondag 20 september was het weer tijd voor vriendjesdag van de Dobberieders
jeugd. Twee keer per jaar mag elke jeugdrijder een vriendje, vriendinnetje, broer(tje),
zus(je), buurkind, klasgenoot enzovoort meenemen om te laten zien hoe leuk het is om
te mountainbiken bij de Dobberieders. De opkomst was dit keer super goed! En, ook
niet onbelangrijk, het weer hielp ook goed mee. Onder een stralende zon kon er deze
zondag getraind worden. Aangezien er veel kinderen waren, was het maar goed dat er
ook veel trainers beschikbaar waren.
Na indeling van de groepen op leeftijd en niveau kon iedereen zijn gang gaan. Uit de
jongste groep heb ik Sil (8 jaar en lid) en Sep (8 jaar en een vriendje van Sil) gevraagd
hoe zij de vriendjes dag vonden.
Als ik Sep vraag wat hij het leukste
vond van de dag zegt hij gelijk “dat
stuk met die bochten”. Nu hebben
we in en rond Schipborg sowieso
veel bochten, dus het was even
zoeken welk stuk hij bedoelde.
Dat bleek uiteindelijk om het
noordelijkste stuk van de route
naast de N34 (voorbij camping de
Vledders) te gaan. Ik merk dat veel
kinderen dit stuk erg leuk vinden
om te fietsen.
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Sil geeft aan dat hij de slakkenrace ook erg
leuk vind om te doen. Deze “race” waarbij het
de bedoeling is dat je als laatste over de finish
komt én je ook niet met de voet aan de grond
mag komen, wordt heel serieus genomen. Je
ziet de verbeten gezichtjes terwijl ze proberen
hun balans te vinden. Deze oefening doen we
een aantal keer.
Na afloop is er voor iedereen drinken en een
heerlijke cake (met dank aan de vrouw van
mede-trainer Marijn). Na alle inspanning
gaat dat er goed in. Zo gaat iedereen met een
voldaan gevoel weer naar huis.
En een aantal van de vriendjes hebben we ook alweer teruggezien op een vervolgtraining.
En dat is natuurlijk helemaal super!
Herrick
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CLINICS DE VLEDDERS
De afgelopen zomer heb ik net als vorig jaar weer mountainbike clinics mogen geven
voor de Campinggasten van Camping de Vledders. Door de situatie rondom corona
was de camping voor de hele zomer praktisch volgeboekt. En dat betekent dus ook
veel kinderen die kunnen kennismaken met de sport. En dat bleek, de aanmeldingen
stroomden binnen! Bijna wekelijks een 2de ronde zodat iedereen ook daadwerkelijk
mee kon.
De opzet van de clinic was in grote lijnen hetzelfde als vorig jaar. Ik maakte kennis met
de kinderen, paste hun een helmpje en MTB aan, en we konden beginnen! Allemaal
enthousiaste kinderen die stonden te springen om te mogen starten. Vervolgens startten we met techniek oefeningetjes op het veld die ik vooraf had uitgezet. Hierbij moet
je denken aan de schans, evenwichtsbalk, pittige klim op de nieuwe wal en oefeningen
met pionnetjes. De wip-wap was ook dit jaar weer favoriet. Mooi om te zien hoe ze
hun grenzen tijdens een half uur al verleggen, en daar zelf nog fanatieker door worden.
Hoog tijd om de route op te gaan! Vanaf de Vledders zit je snel op de mountainbikeroute. Ook merkten ze dat schakelen en goed vooruit kijken toch echt wel belangrijk
was. Zelfs de 40 meter lange vlonder in het Strubben-kniphorstbos werd niet overgeslagen en het liefst nog een keer gereden. Na een uurtje op de route te hebben gereden
is het tijd om terug te gaan naar de Camping, om daar af te sluiten met een ijsje.
Doel om de sport maar ook de Dobberieders goed op de kaart te zetten lijkt mij meer
als gelukt. Door de clinics hebben we nu een mooi budget om extra te investeren in
onze jeugdafdeling. En, nog leuker; verschillende nieuwe aanmeldingen bij de MTB
jeugd van de Dobberieders door de clinic!
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CONTACTGEGEVENS FTC DOBBERIEDERS
Bestuur

Ledenadministratie

Henk Boer | Voorzitter
T (06) 20 36 50 72
E voorzitter@dobberieders.nl

Ger van der Ende
E ledenadministratie@dobberieders..nl

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

COMMISSIES
Evenementencommissie
Vacant
E evenementen-cie@dobberieders.nl

Rita van der Ende-Marrink | Penningmeester
T (06) 10 38 20 82
E penningmeester@dobberieders.nl

Sponsorcommissie

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

Jeugdcommissie

Bestuurslid

ATB commissie

Vacant
E bestuurslid@dobberieders.nl

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

Clubblad

Kleding (op afspraak)

Nelleke Stegeman
E redactie@dobberieders.nl

Aleida Hilbrands
T (050) 409 1016

René Hensel
E sponsor-cie@dobberieders.nl

Frank Calis
E jeugd@dobberieders.nl

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.
- 37 -

- 38 -

