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Nieuwsbrief
Van de voorzitter
Het nieuwe fietsjaar is begonnen. Wat zal het ons gaan brengen?
Als de oude Romeinen met vragen over de toekomst werden
geconfronteerd, gingen ze in het verleden op zoek naar de
antwoorden: wie de toekomst wil kennen, moet het verleden
begrijpen. Vanuit dat perspectief is 2019 een rijke vindplaats!
Er is heel wat gebeurd: met zijn allen naar de VAM-berg, onze
hoogste “berg” van Drenthe. Natuurlijk koffie met gebak onderweg
en als afsluiting een lunch bij Het Meer. Een Pepernotentocht voor
de aspirant-leden, een Oliebollentocht aan het eind van het
seizoen. Ik was er niet bij, maar heb gehoord dat het erg gezellig
was. Zo maar een paar laatste activiteiten.
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Maar dan het nieuwe jaar, al weer bijna twee maanden zijn we
onderweg. Een nieuwe website, gemaakt door ons lid Arjen
Schultinga. Het ziet er erg mooi uit, ook daar krijgen wij alleen
maar positieve reacties op. Een aantal leden hebben zich
aangemeld om deze site up-to-date te gaan houden , daar zijn wij
erg blij mee.

Evelien VenemaPrikken
secretaris

De eerste activiteit op onze jaarkalender stond afgelopen zondag
op het programma. Jan Klaverboer en Henry Brandsma hadden
een leuke route uitgezet, met start bij onze sponsor JKO. Met
dertig mensen door de bossen rond Oosterstreek en Oldeberkoop.
Wel zwaar, maar ook hier alleen positieve geluiden. Elke maand is
er nu een activiteit en wij hopen op veel deelnemers.

Rob Bronkhorst

De mtb route vordert langzaam, maar we gaan wel degelijk vooruit.
Wij zijn in de afrondende fase met grondeigenaren. Dit deel duurt
lang maar is wel erg belangrijk voor het verdere traject.
Ik wens jullie veel leesplezier met deze nieuwsbrief.
Pieter Bosma

Bert de Ruiter
penningmeester
Alle Heijman
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Terugblik
FietsZe clubrit op de weg voor leden, zo. 6 oktober 2019.
De route was uitgestippeld door Jan Bovenkamp. 19 leden hebben de tocht gefietst
met de Col du VAM als hoogtepunt.
Bijzonderheid bij deze tocht was dat de groep voor het eerst helemaal in ons nieuwe
clubtenue fietste. Een prachtig plaatje levert dat toch op!

Na deze beklimming was er de welverdiende stop in Spier
met koffie en appelgebak. Aan het einde van de tocht,
bij terugkomst in restaurant Het Meer in Vledder stond een
zeer uitgebreide lunch klaar …
Najaarsledenvergadering FietsZe, woe. 13 november.
Ditmaal georganiseerd bij en (mede) door een van onze sponsoren: Bats Uitzendburo
in Nijensleek. Er was een grote opkomst van onze leden. Erg mooi, want hieruit blijkt
dat zowel onze sponsoren als ook onze leden zich betrokken voelen bij onze club.
2e Pepernoten-tocht van FietsZe, zo. 1 december.
Als fietsclub willen we graag zoveel mogelijk mensen aan het sporten krijgen. Immers
bewegen is gezond!
En dat begint al bij de jeugd. Deze keer
had FietsZe de tocht daarom speciaal
georganiseerd voor deze doelgroep:
kinderen van 8 tot 12 jaar. De start en
finish was op de Brink in Doldersum. De
leiding was in handen van onze trainer in
opleiding Alle Heyman bijgestaan door
Evelien en Xander. Om 10 uur was er
eerst een korte kennismaking met de
grote groep jongens en meisjes, waarna
uitleg gegeven werd over het mountainbiken. En natuurlijk moet dit zo veilig mogelijk
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gebeuren. Zo werden eerst de helmen nagekeken of ze goed vast zaten. Daarna
werden de fietsen gecontroleerd. Nou FietsZe dan maar! Over de glooiende paden
door de bossen ging het richting de uitkijktoren aan de rand
van het Doldersummerveld. Daar werden de kinderen
verrast door 2 Zwarte Pieten die pepernoten vanaf de toren
strooiden. Nou, daar zijn niet veel blijven liggen… Dan weer
door naar de dag-camping Boschoord. Daar wat lekkers
gegeten en gedronken. Ondertussen was er een parcours
met hindernissen als wipwap en evenwichtsbalk uitgezet.
De leiding heeft daarbij aanwijzingen gegeven hoe je daar
het beste overheen kan fietsen. Tikkertje op de fiets met de
Pieten viel ook zeer in de smaak.
Als je plezier hebt gaat de tijd ook snel, maar de afspraak
met de ouders was dat we
rond 12 uur weer op de Brink
terug zouden zijn. De route
terug moest dan ook ietsje
worden ingekort.
De reacties van de kinderen
w a re n h e e l g o e d e n w i j
vonden het heel leuk om dit te
organiseren! Er komt zeker
een vervolg.
Deelname FietsZe aan Kerstbeleving Vledder, za. 14 december.
Onze club is door de organisatie Kerstbeleving Vledder gevraagd om een steentje bij te
dragen aan deze
activiteit. Daar heeft het bestuur niet lang over na hoeven te
denken. Het is een mooie manier om je als club te
profileren. Maar hoe pak je dat dan aan? Tijdens een
vergadering waren we het met z’n allen er al gauw over
eens dat bezoekers moeten kunnen ervaren hoe het is op
een MTB te rijden. Met dit doel ontstond het idee om een
parkoers uit te zetten met hindernissen. Door een snelle
actie van onze voorzitter kwam de club in het bezit van
vijf nieuwe mtb fietsen. Maar dan ben je er nog niet, het
verzoek was dan om de stand in kerstsfeer aan te
kleden. Met subsidie vanuit het Ondernemersfonds
Westerveld heeft FietsZe twee mooie partytenten
kunnen aanschaffen, voorzien van ons logo op alle 4 zijden.
’s Morgens is het bestuur samen met een aantal vrijwilligers aan de slag gegaan om de
twee tenten op te zetten en in kerstsfeer te brengen. Alle heeft een paar leuke
hindernissen gemaakt en een parkoers uit gezet.
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Rond de lunch was de club er helemaal
klaar voor om de Kerstmarkt- bezoekers
te ontvangen. Een van de bezoekers was
Jeanet van onze sponsor Fietsplus
Noordwolde. Zij heeft de fietsen inclusief
helmen geleverd aan FietsZe.
Hier heeft het bestuur een officieel tintje
aangegeven. De voorzitter bedankt
Fietsplus voor de snelle levering van
deze vijf mooie fietsen.
De jeugd op de markt had al gauw in
de gaten dat het rijden
op een MTB wel heel
stoer is. Verschillende
kinderen kwamen dan ook langs om een
fiets uit te proberen
en over het parkoers te fietsen. Voordat ze
daadwerkelijk
van start gingen, kreeg eenieder tekst en uitleg en
werd er
gekeken of de helm goed vast zat. De kleintjes
werden
uiteraard goed begeleid over de hindernissen.
Een
aantal van de kinderen had de smaak te
pakken. Verschillenden kwamen wel een
paar keer langs op die dag. De wipwap,
drop off-plankje, het slalommen tussen
de
boompjes
door had een leuk effect.
Met rode konen en af en toe het tongetje uit de mond
reden de kinderen de rondjes en dat ging ook steeds
behendiger en sneller. De club is van plan om in maart
te starten met trainingen voor de jeugd. Alle Heijman
heeft dan zijn trainersdiploma op zak. Stiekem hoopt
het bestuur dat er binnen de club een nieuwe
Mathieu van der Poel op staat. Dat zou prachtig zijn,
maar de jeugd op de fiets te krijgen dat is het
uiteindelijke doel. De jeugd heeft de toekomst.
Deze deelname Kerstbeleving Vledder was zeer
geslaagd!
FietsZe Oliebollentocht voor leden en introducés, zo. 29 december.
Waar een jaar eerder de Pepernotentocht voor onze leden was bedoeld, maar dit jaar
voor kinderen georganiseerd was, werd nu de 1e Oliebollentocht uitgeschreven voor
de mtb-ers.
De leden Thijs en Evelien Venema hadden samen met Henk Boers het parcours
bedacht. Ook hiervoor had een groot aantal deelnemers zich ingeschreven. Vertrek en
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finish was bij de brandweerkazerne in Vledder.
Op de parkeerplaats bij het Aekingerzand in het Drents-Friese Wold hadden

Jannes Prikken en Bert de Ruiter een
partytent opgezet om daar een halteplaats in te richten. Natuurlijk met oliebollen
en met heerlijke, door Sieteke de Ruiter eigen gemaakte glühwein (en voor de
liefhebbers ook koffie).

Realisatie mtb-route
Hierbij een update over de stand van zaken met betrekking tot de voorbereidingen van
onze nieuwe gewenste eigen mtb-route.
September vorig jaar was het bestuur al ruim 1 jaar zelf druk bezig met de ontwikkeling
en uitwerking van onze plannen. Op dat moment is echter toch besloten een externe
partij in de arm te nemen om ons daarbij in het verdere traject te helpen. Dat is Tracks
& Trails geworden.
Een korte introductie: Tracks & Trails is opgericht in 2009 door Patrick Jansen. Patrick
Jansen komt oorspronkelijk uit de triatlon sport, maar mountainbiket al sinds 1990.
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Vanaf 1996 rijdt hij wedstrijden. Bij de masters is Patrick vijfvoudig Nederlands
kampioen en in 2013 werd hij wereldkampioen. Hij heeft bosbouw gestudeerd op
HBO- en WO-niveau. Hij heeft lange tijd (als directeur) bij Stichting Probos gewerkt,
een kennis- en innovatiecentrum op het gebied van duurzaam bosbeheer. In die functie
heeft hij in 2003 een studie uitgevoerd naar de schade en overlast door
mountainbikers. Langzaam maar zeker is hij daarna eerst nog bij Probos en later bij
Tracks & Trails duurzame mountainbike-routes gaan bouwen. Patrick heeft in die tijd
zo’n 55 mtb-routes en bike-parks helpen bouwen. Hij combineert daarbij het route
bouwen met advieswerk over bosbeheer.
Tracks & Trails is inmiddels een autoriteit in mtb-land.
Op 3 oktober 2019 is
Patrick samen met onze
enthousiaste leden
Henk Boers, Berend
Slot, Johan Doornbos,
Alle Heyman en Pieter
Bosma (zij hadden de
route al in grote lijnen in
het veld uitgestippeld)
het terrein ingetrokken
voor een uitgebreide
verkenning. Op dit
moment heeft hij de
route geheel uitgewerkt en in kaart gebracht. Op slechts enkele punten moet nader
overleg met de terreineigenaren en wildbeheerders nog een oplossing voor haalbare
trajecten opleveren. De overtuiging is er dat dit goed komt.

Drents-Friese Woldtocht
FietsZe en s.v. Olyphia organiseren voor de 2e keer samen deze mtb-toertocht vanuit
Noordwolde. Noteer dat dus alvast in je sportagenda: zaterdagmorgen 29 februari, start
vanaf het terrein van s.v. Olyphia aan de Elsweg in Noordwolde. We rekenen op een
groot aantal deelnemers, dus neem allemaal je mtb-sportvrienden mee!
Er worden 2 routes uitgezet, over 30 en 50 km.
De Drents-Friese Woldtocht staat inmiddels aangekondigd op www.fietssport.nl.

Social media
Op Facebook worden regelmatig nieuwtjes en activiteiten door FietsZe gemeld.
De reacties daarop zijn meestal erg enthousiast en positief. Een like op deze berichten
wordt bijzonder gewaardeerd en het delen met jouw vrienden/vriendinnen vergroot nog
meer de aandacht voor onze club. Dus doen!
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Zoals de voorzitter bij de inleiding al aangaf, onze website is onlangs geheel vernieuwd
en live gegaan. FietsZe-lid Arjen Schultinga heeft daar veel tijd en energie in gestopt.
Het resultaat mag er ook zijn! Kijk dus regelmatig op www.fietsze.nl.

Tot slot
De inning van de jaarlijkse contributie zal weer in maart plaats vinden, kort voor het
moment van onze afdracht aan de NTFU. Net als vorig jaar worden de leden daarvan
via een e-mail op de hoogte gebracht.
De contributie is ongewijzigd gebleven.
En dan nog tot slot. Uit deze nieuwsbrief blijkt al dat heel veel leden zich op allerlei
terrein inzetten voor onze vereniging. Maar er zijn er nog veel meer die nu niet vermeld
zijn. Het bestuur is iedereen daarvoor heel erkentelijk. Zonder die inzet zou het ons niet
altijd lukken de activiteiten te laten slagen. Nogmaals super bedankt.

FietsZe ! ! !

Oproep: heb je een leuk nieuwtje of bericht voor deze Nieuwsbrief?
Graag insturen dan! Kan volgende keer worden opgenomen.
De Nieuwsbrief is van en voor ons allemaal ☺
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