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Nieuwsbrief
Van de voorzitter
Het is een bewogen eerste helft van het jaar geweest, maar
gelukkig lijkt het corona virus op zijn retour. Hierdoor mogen wij
weer samen in een groep fietsen. Vanaf 1 juli is de 1,5-meter-regel
voor sporters vervallen. Fiets je samen, dan hoef je onderling geen
afstand te houden. Fietsen in een groep mag dus. Je moet echter
nog wel steeds 1,5 meter afstand houden tot andere weggebruikers. Hopende dat de tweede helft van dit jaar nog een mooi
fietshalfjaar mag worden. Wij als bestuur zullen de agenda gaan
bijstellen en waar nodig veranderen.
In het najaar hopen wij te (kunnen) starten met de o zo gewenste
mtb-route. Voor deze aanleg hebben wij veel vrijwilligers nodig om
dit te realiseren. Verder in deze nieuwsbrief hier meer over.
Ik wens jullie veel leesplezier met deze nieuwsbrief.
Pieter Bosma

Corona
De activiteiten van FietsZe zijn natuurlijk ook volledig ontregeld
door het Corona virus. In eerste instantie kon de op zaterdag 29
februari geplande Drents-Friese Woldtocht al niet doorgaan
vanwege ernstige wateroverlast. Zaterdag 21 maart werd als
nieuwe datum voor deze tocht vastgesteld. En toen … Corona!
Het hele land werd min of meer stil gelegd. Ook alle
sportevenementen en -wedstrijden moesten worden afgelast.
Daarmee werd voor dit jaar de Drents-Friese Woldtocht definitief
van de kalender gehaald. In 2021 gaan we deze tocht uiteraard
opnieuw weer oppakken. Maar ook alle andere activiteiten van
onze kalender moesten worden geschrapt voor het gehele eerste
halfjaar 2020.
FietsZe heeft zich geconformeerd aan de richtlijnen, zoals die
werden uitgegeven door de NTFU.

Deze nieuwsbrief
is een periodieke
uitgave van
FietsZe
race & mtb club

Leden van het
bestuur:
Pieter Bosma
voorzitter
Evelien VenemaPrikken
secretaris
Bert de Ruiter
penningmeester
Alle Heijman
Rob Bronkhorst

Secretariaat:
Vledderweg 29-A
8381 AB Vledder
Telefoon:
06 41001830
E-mail:
info@fietsze.nl
Website:
www.fietsze.nl
HOOFDSPONSOR

Nieuwsbrief FietsZe

juli 2020

De Algemene ledenvergadering van FietsZe kon evenmin doorgaan. Het bestuur is nu
voornemens deze in het najaar te organiseren.
Zelfs de eindexamentoets voor onze opgeleide trainer Alle Heyman werd helaas
gecanceld. Erg jammer voor hem (en voor ons als vereniging natuurlijk), maar we
rekenen erop dat hij snel na de zomer de mogelijkheid krijgt om dit af te ronden.

trainer Alle op de VAM-berg

Leden blijven wel actief fietsen
Tijdens de Corona-periode zijn veel leden individueel toch wel blijven fietsen. De
conditie moest natuurlijk min of meer wel op peil worden gehouden.
Wat is het dan toch
heerlijk en ook een
voorrecht dat we dan
in een gebied wonen,
waar we dit nog
konden doen!
Dan eindelijk …
de terrassen
gaan weer open.
Er kan weer koffie met
gebak besteld
worden.
Dat hoort er toch ook
zo helemaal bij.
Net zo als de
Strava-kaarten,
waarop alle gegevens van de verreden tochten keurig worden vastgelegd.
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1 groep renners ging zelfs naar Stavelot in de
Belgische Ardennen om het monument van de nog
levende wielerlegende Eddy Merckx op te zoeken.
Het is al een meer dan knappe prestatie (lees een
meer dan uitdagende klim) om op dat punt uit te
komen!
Sinds kort mag er gelukkig weer in groepsverband
worden gefietst. De dinsdagavond en de donderdagen zondagmorgen groepen zijn inmiddels weer van
start gegaan.
Laten wij er ook alles aan doen om een nieuwe
Corona-uitbraak te voorkomen door ons aan de door
de overheid gestelde regels te houden.

Stand van zaken MTB-route
Tijdens de afgelopen periode is er doorgewerkt aan het realiseren van onze MTB-route.
Soms ging dit lastig omdat veel organisaties thuis werkten en veldbezoek niet werd
gedaan.
De laatste veldbezoeken zijn afgerond en de natuurtoets is inmiddels uitgevoerd door
ecologisch adviesbureau Regelink Ecologie & Landschap. Na ontvangst en
goedkeuring kan deze naar de provincie en gemeente verstuurd worden voor de
vergunningen.
Wij gaan met onze route over terreinen van de volgende grondeigenaren:
Maatschappij van Weldadigheid, Staatsbosbeheer, Drents Landschap,
Gemeente Westerveld, De Middenweg Vledder B.V. en Maatschap Duiven Vledder.
De (onderhouds-)contracten worden binnenkort opgemaakt en getekend. Dit betekent
dat onze MTB-club straks verantwoordelijk is voor het onderhoud van de route.
De provincie en het Recreatieschap Drenthe hebben hier een onderhoudspot voor in
het leven geroepen, waar clubs een beroep op kunnen doen. De clubs zijn onderling
ook in gesprek om te kijken hoe je hierin zou kunnen samenwerken.
Wij hopen in het najaar te kunnen starten en vòòr het broedseizoen 2021 klaar te zijn
met de route. Waarom wij hopen en niet wij starten op 1 september? Dit is omdat
mogelijk nog een omgevingsvergunning vereist is. Deze neemt op zijn minst nog twee
maanden in beslag. Een en ander hangt af van de uitkomsten van de natuurtoets.
Wij zullen starten met de route op Drents grondgebied. Dus van Frederiksoord naar
Zorgvlied en natuurlijk weer terug. Deze wordt bijna 40 km met 21 km single track. Wij
maken minimaal gebruik van bestaande paden.

3/6

Nieuwsbrief FietsZe

juli 2020

Wij zijn ervan overtuigd dat er een hele mooie route door onze trailbouwer Patrick Jansen zal worden neergelegd. Een mooi voorbeeld
van een route die Patrick heeft ontworpen is de route tussen
Ruinen en Echten.
Voor de route naar Noordwolde is voor de tweede
keer contact gezocht met Staatsbosbeheer in
Friesland. De eerste keer is deze aanvraag
verworpen, maar de route past prima met de
doelstelling die de partijen met het Spokedam
complex voor ogen hebben. Ook past het goed bij de
doelstelling van Staatsbosbeheer over natuur en
recreatie. Dus maar opnieuw een aanvraag gedaan,
hopende nu met beter resultaat.
Patrick Jansen

Vrijwilligers,
Voor het verwezenlijken van onze route kunnen wij niet zonder jullie hulp en vrijwilligers.
Hiervoor gaan wij binnenkort een actie starten. Heb jij hier ideeën over? Dan horen wij
het graag.
Namens de projectgroep,
Pieter Bosma

Website
Op onze website www.fietsze.nl staan o.a. onze activiteiten vermeld.
In onze laatste bestuursvergadering zijn enkele eerdere vermeldingen ietsje aangepast.
Kort samengevat:
1. A.s. dinsdagavond 21 juli: de Verlate Midzomernacht tocht; start om 18:30 uur bij
Fiat garage Bovenkamp in Vledder. Afstand ca. 70 km, max. snelheid ca. 28 km/uur.
2. Op zondag 2 augustus willen wij met onze leden de nieuwe uitgestippelde mtb-route
gezamenlijk verkennen! Start bij het Koloniemuseum in Frederiksoord om 09:00 uur.
Het traject is ca. 40 km. Halverwege is er een koffiestop.
3. Omdat het uitgestelde NK wielrennen op de VAM nu op 21, 22 en 23 augustus wordt
gehouden, is besloten om onze op 23 augustus geplande Achterblijvers tocht 1 week
eerder te houden, dus op zondag 16 augustus. Om 08:30 uur ontvangst met koffie bij
de brandweerkazerne in Vledder. Vertrek om 09:00 uur. Voor de racefietsers dus.
4. Voor de overige planning verwijzen wij je graag naar onze website!
Kijk dus regelmatig op www.fietsze.nl.
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Help!
Voor het organiseren van de activiteiten van onze jaaragenda hebben wij per activiteit
nog wel de hulp nodig van enkele mensen. Heb jij tijd en zin ons hierbij te helpen?
Meld je dan wel even aan! Bedankt alvast.

Bericht van onze trainer
Woensdagmiddag 16 september a.s. starten we om 16.00 uur op de picknick plaats
Boschoord met de MTB-training. De eerste doelgroep zijn jongens en meisjes van de
basisschool en in de leeftijd van 8 - 12 jaar. De training duurt 1 1/2 uur en eindigt dus
rond half 6.
De bedoeling is om de jeugd het plezier in MTB’n te laten beleven in het bos, met al
zijn uitdagingen. Er wordt daarbij gelet op de veiligheid, het op de juiste manier
gebruiken van en de techniek op de mountainbike.
Naast de trainer is er altijd een extra begeleider aanwezig!
Is er ook behoefte aan trainingen voor volwassenen?
Dit bijvoorbeeld om je uithoudingsvermogen te vergroten en/of de techniek te
verbeteren…
Dan horen we dat graag! Dat kan met een e-mail aan info@fietsze.nl, bij onze trainer
Alle of bij 1 van onze bestuursleden. We pakken dat dan graag op.

Nieuw logo NTFU
Graag willen wij jullie nog weer eens attenderen op
de interessante website www.NTFU.nl met heel
veel informatie over hun doelstelling, de
verzekeringen, opleidingen enz enz.
Als je onlangs al eens bent ingelogd op de website
van de NTFU dan zul je de nieuwe huisstijl van de NTFU hebben gezien. Een nieuw
logo kon daarbij niet ontbreken. Dit nieuwe logo sluit aan bij dat van Fietssport, het
platform van de NTFU waar je o.a. alle
toertochten, routes en het online magazine
kunt vinden. Bekijk ook deze site regelmatig,
echt een aanrader.
Verder kun je op www.Fietssport.nl een account aanmaken. Daarop kun je dan zelf
bijvoorbeeld de Scan & Go-barcode (ook wel digitale ledenpas genoemd) aanmaken ,
downloaden en zelf printen of een geplastificeerd exemplaar bestellen. Heel erg handig
bij inschrijvingen bij georganiseerde tochten/ritten! Bovendien krijg je dan een korting
op het inschrijfgeld.
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Tot slot
We hebben al weer enkele nieuwe leden mogen verwelkomen bij onze club. Heel mooi
dat deze enthousiastelingen zich hebben aangesloten.
Op dit moment zit ons ledental bijna op 70. Super toch! Dat geeft onze jonge
vereniging nog meer body en draagvlak. Natuurlijk wensen wij hen heel veel fietsplezier
bij en met onze club. Ze konden meteen ook aansluiten bij de nieuwe kledingronde,
waarbij Bioracer de levering weer verzorgd. Over deze clubkleding horen wij gelukkig
heel veel positieve reacties.

Sponsoren van FietsZe
In deze corona-tijd hebben onze sponsorbedrijven het veelal ook heel lastig. Misschien
niet allemaal even erg, maar toch willen wij ze wel allemaal een hart onder de riem
steken. Denk ook aan hen op het moment van een aankoop, investering, onderhoud,
bij boodschappen of wat dan ook.

Fietsplus
Noordwolde

TUIN & PARKMACHINES

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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