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Lieving 5, 9411 TA Beilen             

28 oktober 2022 

 

Dag allemaal, fietsers en andere belangstellenden. 

 

Weer een nieuwsbrief! 

Om met het leukste te beginnen: de fietstocht in 2023 naar Berlijn (22 t/m 29 juli).  

Berlijn, imposante hoofdstad van Duitsland! Een prachtig einddoel, bijvoorbeeld 
voor een slotfoto met z'n allen onder de Brandenburger Tor.  

Op dit moment is Tom druk bezig met het verkennen van de beste route vanuit 
Nederland naar Berlijn. Op onderstaand kaartje een voorbeeld van een route met 
daarin aangegeven de campinglocaties. Dit lijkt een heel mooie route met weinig 
echt grote hellingen (slechts één stevige klim net voor de camping Weserbogen, 
maar deze camping hebben we per se nodig qua route). 

Nadeel van deze route-optie is dat er een paar tamelijk lange dagetappes in zitten: weliswaar 3x 
70 km, maar ook 1x 100 km, 1x 95 km en 2x 90 km. Voor sommigen is dat geen enkel probleem, 
maar de ervaring leert dat de meesten 80 à 85 km per dag wel genoeg vinden. De dagafstanden 
op deze route worden voornamelijk veroorzaakt doordat er op deze route, vooral de eerste 
dagen, weinig campings zijn. Genoemde afstanden gelden de etappes van camping naar camping 
-dus er komen geen kilometers bij. 

Maar je kunt dit 'probleem' ook anders benaderen: de gemiddelde afstand per etappe naar Berlijn 
is 83 km. Tom heeft dat 'es vergeleken met voorgaande jaren. Dat ziet er zo uit: 

− in 2022 hebben we 629 km gefietst in 8 dagen (Koblenz-Hoek van Holland), gemiddeld 
78,63 km 

− in 2021 hebben we 670 km gefietst in 8 dagen (rondje Nederland, van Arnhem tot 
Leeuwarden), gemiddeld 84,13 km 

− in 2019 hebben we 618 km gefietst in 8 dagen (Eindhoven-Parijs), gemiddeld 77,25 km 

− in 2018 hebben we 625 km gefietst in 7 dagen plus stukje met de trein (Beilen-Trier), 
gemiddeld 89,29 km 

− in 2017 hebben we 580 km gefietst in 7 dagen (Beilen-Grimbergen), gemiddeld 82,86 km 

− in 2016 hebben we 580 km gefietst in 7 dagen (Beilen-Goslar), gemiddeld 82.86 km 
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− in 2015 hebben we 650 km gefietst in 7 dagen (Beilen-Reims), gemiddeld 92,86 km 

− in 2014 werd er 725 km gefietst in 7 dagen (Beilen-Denemarken), gemiddeld 103,57 km 

− in 2013 werd er 600 km gefietst in 9 dagen (Beilen-Schotland), gemiddeld 66,67 km 

De route Enschede --> Berlijn is 662,5 km over 8 fietsdagen, gemiddeld 82,81 km. Hieruit volgt de 
conclusie dat deze route niet een heel zware noch een heel lichte route is vergeleken met 
voorgaande jaren.  

 

Er wordt op dit moment nog wel gekeken naar alternatieven: 

− 9 dagen fietsen? bijvoorbeeld starten op vrijdag 21 juli of een dag extra op zondag 30 juli 

− niet in Enschede starten maar bijv. 50 à 80 km Duitsland in; wat te doen als dat geen 
oplossing is omdat er toch te weinig campings zijn?  

Maar goed, er wordt naarstig aan gewerkt. En mochten er geen betere alternatieven zijn voor 
deze route: halve afstanden rijden behoort steeds tot de mogelijkheden; dan rijd je gewoon met 
de volgauto mee. 

Voorlopige conclusie: de route Enschede --> Berlijn lijkt zo slecht nog niet niet.  We zijn inmiddels 
begonnen met het benaderen van de campings. 

Bestuurswisselingen. 

Zoals al eerder gemeld had onze voorzitter, Yvonne Drenth, te weinig tijd meer voor het 
voorzitterschap. We hebben haar in een bestuursvergadering op 22 oktober jl. hartelijk bedankt 
voor haar inzet -en we hopen dat ze weer eens tijd en zin zal hebben om mee te fietsen (ze fietste 
de eerste 3 jaargangen -naar Schotland, Denemarken en Reims- mee). Wij gaven haar een mooi 
fietsboek als dank en kregen van haar de voorzittershamer terug. 

Die hamer nam Jennie van Zwieten in ontvangst. Jennie kennen de fietsers van vorig en dit jaar 
omdat ze toen meefietste, en verder kennen we haar echtgenoot Rutger natuurlijk ook -die bijna 
elk jaar heeft meegedaan. Ze kent dus onze fietsclub zowel vanuit eigen ervaring en van wat 
Rutger haar daarover zal hebben verteld. Ze zei dat ze het als leuke uitdaging zag om in het 
bestuur mee te draaien. 
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Herman Meijer, onze penningmeester, gaat ook de bestuurlijke pijp aan Maarten geven, maar 
maakt het fietsjaar 2022 nog wel af, tot en met het financiële jaarverslag. Dus hebben we de 
datum van 1 februari 2023 geprikt als datum waarop hij formeel aftreedt en een nieuwe 
penningmeester aantreedt.  

Want we hebben een nieuwe penningmeester gevonden in de persoon van Richan Postmus uit 
Arnhem. Hij is een man met kennis van ICT en financiën, dus dat is van waarde voor ons bestuur! 
Vanaf nu zal hij taken van Herman gaan overnemen, te beginnen met de website. Hij zal ook vast 
wel nieuwe ideeën inbrengen om onze stichting uit te breiden (met een racefietsgroep waar we al 
eerder over nadachten?) en meer publiciteit te genereren. Ook is hij een fietsliefhebber, al is dat 
als (snelle) racefietser, meestal samen met een aantal vrienden. We hebben hem voor het eerst 
ontmoet toen hij samen met zijn vriendengroep in 2021 onder onze vlag ruim € 4.000 bij elkaar 
fietste. 

Hiermee is het bestuur weer voltallig. Tegelijkertijd hebben we een aantal taken kunnen 
delegeren. Een overzicht van taken die buiten het bestuur worden uitgevoerd: 

⚫ facebook: Arie Schenkel 

⚫ volgauto + aanhanger van de fa. CarXpert Dolfing uit Witteveen: Herman Meijer (ook als 

hij geen bestuurslid meer is) 

⚫ controle jaarrekening: Roland Welles, lid van ons Comité van Aanbeveling 

⚫ routes: Tom Waalewijn 

⚫ chauffeur volgauto: Rens Belder 

⚫ assistentie op wisselpunt: Wim en Janny Hakkert 

⚫ folder en trinussen: Yvonne Drenth 

⚫ regelen bobo bij de start: Dick van Dam 

 

Financiën 

De fietstocht van dit jaar heeft voor de goede doelen € 24.526,58 opgeleverd: € 11.242 voor de 

stichting Naar School in Haïti, € 12.109 voor de stichting Verre Naasten en € 1.176 voor de stichting 

Charis (in deze bedragen is ook het batig saldo ad € 338 van onze organisatie over dit jaar 

verwerkt; we houden daarnaast een bedrag van € 750 als reservering voor volgend jaar aan). 

Al met al een mooi resultaat!  

Met deze opbrengst zitten we nu sinds 2013 op € 226.855. 

In het financiële jaarverslag, dat begin 2023 op onze site komt, leggen we gedetailleerd 

verantwoording af. 

 

Overige mededelingen. 

De zoekgeraakte spullen -we vroegen jullie eerder na te gaan of jullie enig idee hadden waar de 

diverse stekkerdozen, een luchtbeddenpompje, een banner, een portemonnee met geld konden 

zijn gebleven- zijn we niet meer op het spoor gekomen. We moeten het maar als verliespost 

beschouwen. 

  

Met hartelijke groeten, mede namens Yvonne Drenth, Jennie van Zwieten en Herman Meijer,    
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