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ClubNieuws 
Nieuws door de spaken gezien 

Wist u dat: Frits in de veldrit viel en een lekke band had…. 

Wist u dat: een fiets twee kanten heeft en dat iemand dat vergat. Zelfs na aandringen meldde dat zijn 
 fiets mooi schoonwas…. 

Wist u dat: er een deelneemster aankwam waar de fiets van de drager losgeschoten was en achter de 
 auto aanbengelde…. 

Wist u dat: sommige met roodbruine kettingen vertrokken…. 

Wist u dat:  Cees Faas rood in zijn gezicht was, hij had die ingesmeerd met glühwein…. 

Wist u dat: Ina haar poes liet zien. Een prachtig stukje mozaïek…. 

Wist u dat:  Leo daar een vreemde opmerking over maakte…. 

Wist u dat:  Jan ‘t Gilde zijn kleinzoon al aan het zware fietswerk liet ruiken, zelfs aan de drinktafel…. 

 

De Nieuwjaarsveldrit. 

Zondagmorgenvroeg was er al veel bewegelijkheid bij 
café Cambrinus. 

Het parcours van de veldrit werd gereed gemaakt en 
daar zijn bereidwillige leden druk mee bezig.  

De wagen met de bevoorrading gaat op weg naar zijn 
standplaats, de inschrijftafel is al reeds bezet.  

Er staan al deelnemers te trappelen om in het donker te 
vertrekken. 

De computer doet dus zijn werk en piept over de        
aangeboden ledenkaarten.  

Eerst gaan de baanverkenners op weg, zij weten immers 
in het donker de weg.  

Veel later wordt begonnen met het opbouwen van de  
afspuitplaats, dat is gauw gebeurt. 

Het meeste werk zullen ze krijgen als ze gaan opruimen. 

Als alles aangesloten is gaan JeanPaul van Driel en 
Rob Visman een bakje koffie halen, de eerste modder-
figuren zullen nog wel even op zich laten wachten.  

In de tent bij Cambrinus is Marianne al bezig de soep 
in orde te maken en de bakjes gereed te zetten. 

Kortom we zijn gereed om al die veldcrossers te       
ontvangen.  

Zelfs andere zaken veraangenaamden deze dag. 

Zo was er een heuse fotograaf, die op zijn koersfiets de 
juiste schoenen aan had getrokken, of een promotie-
tent voor smeer– en schoonmaakmiddelen, de altijd 
aanwezige dames met hun handwerkjes en de nodige 
belangstellenden. 

Terug op de afspuitplaats was de eerste deelneemster 
al reeds gearriveerd en had haar fiets al afgespoten. 

Wel een misser van de afspuitploeg.  

Na haar zouden nog velen volgen, tevreden over de 
tocht. 

Iedereen was zeker tevreden over het weer: weinig wind, 
droog en een heerlijke temperatuur.  

Zelfs het zonnetje kwam er door. 

Daarna moest alles weer opgeruimd worden, afgebroken 
en weggespoten. 

Die crossers hadden toch wat slik meegenomen en    
afgaande op de neerslag van de vooraf gaande dagen 
werd daar meer aanvoer van verwacht. 

De schep, bezem en kruiwagen stonden gereed en   
konden dus gebruikt worden. 
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Nadat dat allemaal gedaan was kon 
het glas opgelucht geheven worden: 
de dag was goed verlopen. 

Men kon zich tevreden aan het     
kindermenu tegoed doen: kip, patat, 
appelmoes en een ijsje toe. 

Hopelijk gingen de iets meer dan 600 
deelnemers aan onze tocht, groot en 
klein, ook met een goed gevoel aan 
tafel. 
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Dat waren de foto impressies van de Nieuwjaarsveldrit. 

We kunnen ons nu weer opmaken voor de ‘Erpelkapperstocht’ die we op 3 maart zullen verrijden. 

 


