
 

 
 
Van de voorzitter 
Het broedseizoen is begonnen!  
Vanwaar deze opening denk je dan. Nou, daar hebben wij nu bij 
het aanleggen van onze nieuwe mtb-route ineens mee te maken.  
Wat vlogen deze eerste weken van het aanleggen van de mtb- 
route voorbij. En wat een werk en enthousiasme. Pasgeleden op 
een zondag liep ik om half vijf nog even over de route en het 
verbaasde mij dat er al zoveel mensen overheen waren gereden. 
De fietssporen stonden tot aan de bak van de minikraan. In de 
app stonden alle verhalen. De één vond het nog mooier dan de 
ander. De laatste twee zaterdagen waren wij met volle bak aan het 
werk. Meer dan twintig mensen en door de week elke dag een 
man of vier. Door de week vaste groepjes, meestal vutters of 
gepensioneerden. En het was vooral gezellig met elkaar. Nu leer je 
de andere leden ook nog beter kennen, dat is een leuke bijvangst. 
Ook leden van de WTC Diever steken bij ons de handen uit de 
mouwen! Dit is ook de plaats om iedereen nogmaals hartelijk te 
bedanken voor de geweldige inzet. Ook de mannen van de 
projectgroep, die bakken met werk verzet hebben.  
Nu dus even rust in verband met broedseizoen. Rust voor de 
harde werkers en rust voor de dieren en vogels in het prachtige 
natuurgebied waarin onze route wordt aangelegd. En dan straks 
in juli weer verder.  
 

Maar eigenlijk moet deze inleiding ook gaan over het nieuwe 
fietsseizoen. De corona pandemie geeft ons nu nog niet de 
mogelijkheid om samen te gaan fietsen. Mocht dit mogelijk 
worden, dan zullen wij al een paar tochten achter de hand hebben 
om snel op te starten. 
 

We zijn allemaal erg geschrokken van de berichten over Jos.  
Ik wens Jos en familie veel sterkte in deze moeilijke tijd. 
 

In deze nieuwsbrief enkele nieuwe items, zoals een lid die zijn 
verhaal vertelt en de nieuwe leden rubriek.


Veel leesplezier! 
Pieter Bosma
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FietsZe op Strava 
Bijna iedereen kent Strava, dé app en website voor fietsend en rennend Nederland. 
Strava bestaat al ruim 10 jaar, heeft meer dan 50 miljoen gebruikers en biedt sporters 
de mogelijkheid om hun sportieve prestaties met behulp van GPS vast te leggen, te 
analyseren en te vergelijken met andere sporters. Zo geeft Strava inzicht in de 
afgelegde afstand, snelheid, hoogtemeters en (indien je een hartslagmeter hebt 
gekoppeld) je hartslag gedurende je activiteit. Bovendien houdt Strava de 
geschiedenis van je activiteiten bij, zodat je in je dashboard bijvoorbeeld kunt zien 
hoeveel kilometer je dit jaar al hebt gefietst of gelopen.


Naast het bijhouden van sportieve prestaties heeft Strava ook een sociale kant.  Je 
bepaalt zelf of je activiteiten voor alleen jezelf, je volgers of voor iedereen zichtbaar 
zijn. Ook kun je instellen dat je volgverzoeken eerst moet goedkeuren. Je ziet in de 
activiteitenfeed behalve je eigen activiteiten ook de activiteiten van sporters die je 
volgt. Je kunt 'duimpjes' (kudo's) uitdelen en commentaar schrijven.


Naast medesporters volgen kun je ook lid worden van clubs op Strava. Eén van die 
clubs is FietsZe!  
De FietsZe club op Strava is een besloten club; alleen leden van FietsZe worden 
toegelaten. Strava houdt allerlei statistieken bij van clubleden, bijvoorbeeld de meeste 
kilometers deze week, de langste afstand en de meeste hoogtemeters. Op dit moment 
zijn 26 FietsZe leden ook lid van FietsZe op Strava. 
Maar FietsZe doet meer op Strava. Je kunt in Strava stukjes route, zogenaamde 
segmenten vastleggen. Je kunt je eigen prestaties op die segmenten vergelijken met 
de prestaties van andere gebruikers. Als je Strava gebruiker bent en je hebt al stukken 
van de nieuwe mountainbike route gereden, dan heb je ongetwijfeld segmenten 
gereden met een naam die eindigt op 'fz' tussen haakjes met een volgnummer. Deze 
segmenten zijn door FietsZe aangemaakt. Dit biedt ons enig inzicht in hoe vaak de 
nieuwe route al wordt gevonden en gereden door Strava gebruikers. 


Strava biedt nog veel meer mogelijkheden. Zo kun je bijvoorbeeld, als je een 
abonnement hebt afgesloten, de thuisblijvers via SMS of Whatsapp een link sturen 
zodat zij kunnen zien waar je je bevindt tijdens je activiteit.


Kortom, ben je nog geen Strava gebruiker, ga dan eens kijken op hun website en 
wellicht tot ziens bij FietsZe op Strava!


Anne Mesken 
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Nieuws van de projectgroep 
De werkzaamheden zitten er voorlopig op en misschien is dat ook wel een welkom 
rustmoment. Op 28 januari zijn wij begonnen en nu na ruim 7 weken werken ligt er al 
een leuk stuk van de geplande route. Velen waren verbaasd over de vele hoogtemeters 
die er in de route zitten. Wij zelf trouwens ook. Mooi om te zien hoe de track door de 
bossen slingert en hoeveel verschillende soorten vegetatie er zijn.  

Wij als projectgroep voelen ons erg gesteund door zoveel vrijwilligers, 65! Veel leden 
binnen de club, maar ook vrijwilligers die zich spontaan hebben opgegeven. De sfeer 
binnen de verschillende werkgroepen is echt fantastisch.  

Als je eenvoudig en grof rekent zijn er al meer dan 1100 vrijwilligersuren gemaakt.  
Wij hebben in deze periode veel geleerd: verschillende zandtypes, erg natte stukken, 
hoe leg je een goede bocht, waar moeten wij bij het voor- en nawerk de nadruk op 
leggen enz.  
Ook het overleg met de Maatschappij van Weldadigheid als terreineigenaar verloopt erg 
goed. Tevens zijn de korte lijntjes met Johan Doornbos en zijn medewerkers uitstekend. 
Het is ook een goede keus geweest om Patrick Jansen te betrekken in het project. Zijn 
kennis kunnen wij heel goed gebruiken, dat zie je aan de goed lopende route. We gaan 
nu nog de bordjes plaatsen en via pijlen een hele ronde maken (18 km) zodat iedereen 
die vreemd is ook weer uitkomt bij de dagcamping tussen Vledder en Doldersum. 
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Hoe en wanneer precies wij straks in juli weer gaan opstarten zal ook van de 
coronamaatregelen afhangen. Maar daar zullen wij jullie dan ook weer vroegtijdig over 
informeren.

Bedankt voor de samenwerking en we hopen (en rekenen erop) dat we straks weer een 
beroep op jullie mogen doen.

De projectgroep, 
Berend / Henk / Frans / Pieter
Voor contact met de  projectgroep: mtbroute@fietsze.nl


Vreemde kostgangers 
Tijdens de aanleg van de route hebben wij af en toe ongenode 

gasten op onze route in de vorm een paard met ruiter. Ik 
neem in ieder geval aan dat er een ruiter op het paard zat. 
Op twee zaterdagen, nadat 
wij ’s morgens enkele 
bochten en hel l ingen 
hadden gerepareerd, was 
daar ‘s middags alweer 

een ruiter die de helling had 
losgetrapt. Heel jammer 

natuurlijk. Als mountainbiker 
m o e t je respect hebben en tonen voor 
andere gebruikers van het bos, maar dat moet dan ook 
wel wederzijds zijn.

Ook heeft een raven-familie gekozen voor een nest in 
een boom boven onze route. Totdat de jongen zijn 
uitgevlogen ligt er op dat traject een kleine omleiding.
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Verdwaald lid uit Frick (Zwitserland) 
Naar aanleiding van een aanstaande verhuizing naar Zwitserland, wens ik mijn 
lidmaatschap van de fietsclub “FietsZe”, na het seizoen 2020, te beëindigen. Groeten, 
Bouke-Jan de Boer.

Zo was ongeveer de tekst, die ik op 30-05-2020 aan onze penningmeester Bert de 
Ruiter per mail had gestuurd. Niets bijzonders natuurlijk, wanneer je verhuist naar een 
ander land. 

Na 2 maanden wonen en 
werken in Zwitserland kreeg 
ik het bericht, dat op  
13 september de Harm Baas 
MTB-tocht georganiseerd 
zou gaan worden, door 
Camping de Moesberg. Voor 
mij een mooie gelegenheid 
om de vrienden en bekenden 
weer te spreken. 
Waarschijnlijk was het ook 
een beetje heimwee naar de 
streek, waar ik vanaf 2001, 
met wat onderbrekingen, zo’n 
14 jaar met veel plezier heb 
gewoond. Dus met de tent, 
op naar de camping van 
Marinus Baas.  
De toertocht was prachtig en 
fantastisch georganiseerd. Mijn vrouw, Adriana en ik hebben genoten! Terug in Frick, 
nog even nagenietend van een heerlijk weekend in Nijensleek, bekroop mij het gevoel 
van ‘dit gaan we vaker doen en waarom heb ik dat lidmaatschap eigenlijk opgezegd?!’ 
Ik ben maar weer achter de laptop gekropen, om het volgende bericht te schrijven: 
Heren Bert en Pieter, ik heb onlangs aangegeven, mijn lidmaatschap van de vereniging 
FietsZe te beëindigen. Ik zou hier graag op terug willen komen en mijn lidmaatschap 
voortzetten. Ik was onlangs terug in Nijensleek en heb deelgenomen aan de Harm Baas 
MTB tocht, vanaf camping de Moesberg. Het was weer een genoegen om in deze 
mooie omgeving rond te fietsen met vrienden en bekenden. Ik zal regelmatig 
terugkomen, voor een tochtje! Het kan raar lopen, maar ben weer blij met m’n 
lidmaatschap. Ik word goed op de hoogte gehouden over de vorderingen van de MTB-
route en andere activiteiten binnen de Club. Wanneer de Corona perikelen enigszins 
voorbij zijn, zal ik mijn best gaan doen, mij op een zaterdag te melden voor enige 
werkzaamheden t.b.v de MTB-route. Verder hoop ik dat iedereen gezond blijft en snel 
gevaccineerd kan worden! Veel fietsplezier de komende periode.

Groeten, 
Bouke-Jan de Boer. 
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Nieuwe leden, welkom bij de club! 
FietsZe heet de volgende nieuwe leden van harte welkom:

Herman Bouquet 
Jordi Stam 
Hasker de Jong  
Rikus Hermelink 
Bas Bovenkamp  
Matthijs de Haan  
Maarten Hendriksen  
Hylke Kemkers  
Martijn Schaap  
Martin Rozeboom 
René Schaap  

Onderstaande grafieken geven een mooi actueel overzicht van ons ledenbestand.
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Oudste lid 75 jaar 
Op 2 april is Gerrit Ekkels 75 jaar geworden.  
Wat doet Gerrit op deze leeftijd nog voor onze club 
en voor zichzelf om zo fit te blijven? 

Op de racefiets rijdt hij in de zomer nog twee 
keer in de week met de club. En op donderdag 
rijdt hij de donderdagploeg nog het snot voor de 
ogen. Maar een groot voordeel is dat je geen kaart 
nodig hebt, Gerrit kent namelijk alle wegen. Op 74-
jarige leeftijd is hij nog gaan mountainbiken en hij is 
op de vrijdagen aan het werk in de 
ochtendploeg voor de nieuwe mtb baan. 
Normaal (zonder corona) geeft hij ook nog 
één keer in de week spinning les.  
Onze Gerrit is een zeer bescheiden, maar 
actieve man.

Gerrit van harte gefeliciteerd!

Onze machinist heeft een bewonderaar  
Herman is 1 van onze machinisten bij de werkzaamheden aan de route. Als je op 
zaterdagochtend om 8 uur al koffie krijgt op het werk, dan heb je echt wel een 

bewonderaar.  
Elisa, die op het bungalowpark bij opa en 
oma op vakantie was, kon er niet genoeg 
van krijgen om naar de kraan te kijken.

Herman is ingehuurd door Frank Hellinga 
uit Eesveen, die dit project uitvoert voor 
Doornbos Bestratingen.  

 / 7 9



  
Nieuwsbrief FietsZe april 2021

Na de vorstperiode is een splinternieuwe kraan ingezet. Deze kraan heeft een draai-/
kantelstuk, waardoor de bak alle hoeken kan maken. 
Wij zijn net als Elisa zeer blij en tevreden met het werk, zoals dat voor ons wordt 
verricht. 

Training jeugd 
Als de omstandigheden het toelaten begint onze trainer Alle Heyman (samen met een 
begeleider) vrijdag 16 april met de training voor de jeugd. Voorlopig zal deze 1 x per 
week gehouden worden. Vorig jaar zou er al gestart worden, maar dat kon door de 
corona perikelen niet doorgaan.

De kandidaten die bij ons al gemeld zijn worden hierover nader geïnformeerd. 
We wensen alle deelnemers heel veel plezier en succes. 

QR-code 

FietsZe heeft een echte eigen QR-code. QR staat voor 
Quick Response (snelle reactie). Door deze code te 
scannen met een QR-reader op de smartphone is de 
gebruiker in staat om direct heel snel toegang te krijgen tot 
(in dit geval) de informatie op de website van FietsZe. 

We kunnen deze code bij allerlei uitingen toepassen. 
De eerste toepassing zal zijn bij het afdrukken op de 
bebording bij de diverse opstapplaatsen van onze mtb-
route. 

 
 

 
Ook de laatste lussen bij 
Doldersum zijn nog 
afgerond, voor de pauze! 
Fantastisch werk! 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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.
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Fietsplus
Noordwolde

TUIN & PARKMACHINES

Heb jij 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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