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WWW.KEITRAPPERS.NL 
Email: redactie@keitrappers.nl 

 

 

Nieuwsbrief nummer 1 (februari 2005) 
 
Zoals in de laatste Keitrap”pers” van december 2004 is aangekondigd, heeft het bestuur besloten om 
vanaf januari 2005 meer gebruik te gaan maken van de website. Ook zal er periodiek een nieuwsbrief 
verschijnen waarin de benodigde informatie komt te staan voor die leden die nog geen 
internettoegang hebben of om specifieke informatie te verspreiden die wij niet openbaar willen maken 
via de website. Het ligt in de bedoeling om de nieuwsbrief in de toekomst via e-mail te gaan 
verspreiden. We hopen door deze nieuwe weg in te slaan jullie op een efficiënte manier van dienst te 
kunnen zijn. 
 
Er is een redactiegroep samengesteld om de inhoud van de nieuwsbrief en de website te 
onderhouden. Deze bestaat uit: Johan Smit, Henk Nijemeisland, Rob Scharenborg en Henk Graven. 
(redactie@keitrappers.nl) 

 

Clubkampioenschap 2005 
 
Op het moment dat deze eerste nieuwsbrief bij jullie in de brievenbus valt zal het eerste onderdeel (de 
cross van 27 februari 2005) waarschijnlijk al verreden zijn. 
 
De volgende twee onderdelen zullen zoals jullie in het laatste nummer van de keitrap”pers” hebben 
kunnen lezen op 26 april 2005 (de tijdrit) bij café Overkamp te Vragender en 10 mei 2005 (de 
estafette) bij café de Domme Aanleg zijn. Aanvang van beide onderdelen is om 19.00 uur. Na afloop 
van de estafette volgt de prijsuitreiking per onderdeel en de bekendmaking van de clubkampioen. 
 
In de indeling van de groepen voor de cross en de tijdrit is geen wijziging gekomen. 
 
Groepsindeling: er worden vier groepen samengesteld. Twee groepen bestaande uit wegrenners (de 
groepen A en B) en twee groepen bestaande uit ATB-renners (de groepen C en D). De groepen 
worden door de organisatie samengesteld. Groep A zal bestaan uit de snelste wegrenners en groep B 
uit de overige wegrenners. Groep C bestaat uit de snelste ATB-renners en groep D uit de overigen. 
De organisatie streeft ernaar gelijke groepen qua grootte te vormen. Over de groepsindeling is geen 
discussie mogelijk, de organisatie regelt dit naar eer en geweten. 
 
De koppels van de estafette worden bepaald a.d.h.v. de uitslag van de tijdrit. De snelste zal met de 
langzaamste een koppel vormen. De op één na snelste en de op één na langzaamste vormen weer 
een ander koppel enz. 

Route tijdrit 
1. Start café restaurant Overkamp te Vragender 
2. Winterswijkseweg 
3. LA Dwarsweg 
4. RA Meddoseweg 
5. LA Oostermeenweg 
6. LA Gasteveldsedijk 
7. LA Grolsedijk => Pastoor Scheepersstraat 
8. RA Kapelweg 
9. LA Vragenderweg 
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Regels estafette 
De bedoeling is om met twee personen een parcours van 24 kilometer (8 ronden van 3 kilometer) zo 
snel mogelijk af te leggen. Deze twee deelnemers dienen afwisselend een ronde te rijden waarbij 
tijdens de afwisseling een stokje overgegeven dient te worden. De afwisseling moet gebeuren in het 
afwisselingsvak (2 strepen op het wegdek). Indien blijkt dat er geen stokje is doorgegeven tijdens de 
wisseling of als dit heet plaatsgevonden buiten het afwisselvak zal de straftijd hiervoor twee minuten 
bedragen. 
De koppels zullen worden vastgesteld a.d.h.v. de uitslag van de tijdrit. 
De punten voor dit onderdeel worden als volgt verdeeld. De winnaars krijgen 100 punten, de nummers 
twee 99 punten enz. 
 

Route estafette 
1. Start: Schaardijk 
2. RA Heidedijk 
3. RA Hoeninkweg 
4. RA Schaardijk 

 
Voor het bepalen van de clubkampioen zal bij een gelijk aantal punten het aantal gewonnen 
onderdelen beslissend zijn. Indien dit ook gelijk is zal degene die bij het eerste onderdeel de meeste 
punten heeft behaald als kampioen worden aangewezen. Indien nodig wordt er nog gekeken naar het 
2e of 3e onderdeel. 
 
 
Wij wensen iedereen veel succes en plezier toe en rekenen natuurlijk op een grote opkomst. 
 
Het organisatiecomité. 

 
 

MEDEDELINGEN BESTUUR 
 
Hierbij ontvangt u een uitnodiging voor het bijwonen van de  
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
op woensdag 23 maart 2004 

aanvang 20.00 uur 
Locatie: restaurant De Koppelpaarden 
Rapenburgsestraat 20, Lichtenvoorde 

 
Agenda: 

1. Opening 
2. Notulen algemene ledenvergadering 2004 (zie Keitrap”pers”nr. 2 2004) 
3. Mededelingen en diversen bestuur 
4. Verslag secretaris 
5. Verslag penningmeester 
6. Verslag kascontrolecommissie 
7. Stand van zaken beleidsplan 2005 – 2010 
8. Zomerprogramma 
9. Aankondiging bestuursverkiezing: 

 Aftredend en herkiesbaar: Harold Geboers (voorzitter) 
 Eventuele tegenkandidaten kunnen zich melden tot 15 min. Voor aanvang van de vergadering 

PAUZE 
10. Bestuursverkiezing 
11. Verkiezing kascontrolecommissie 

 Aftredend en niet herkiesbaar: Jan de Valk 
12. Rondvraag 
13. Sluiting 

 

http://www.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=4
http://pdf.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=4
www.keitrappers.nl


Nieuwsbriefnr[1][1].01 www.keitrappers.nl pagina 3 van 4 

 

NIEUWE LEDEN 
 
Wim Dekkers, Wentholtstraat 3b, Lichtenvoorde 
Edwin Goossens, Schatbergstraat 46, Lichtenvoorde 
Pier Hettema, Irenestraat 39, Lichtenvoorde 
Hans Hoytink, De Savornin Lohmanstraat 14, Winterswijk 
Clemens Hummelink, Boschlaan 11, Lichtenvoorde 
Jos Langemaire, Mercurius 34, Lichtenvoorde 
Nico Lensink, Hugo de Grootstraat 22, Lichtenvoorde 
Theo Wildenborg, Op den Akker 38, Lichtenvoorde 

 
 

KEITRAPPERSWEEKEND 2005: 11 en 12 juni 
 
Dit jaar gaan we in het Keitrappersweekend naar de Veluwe. De insteek was op de fiets weg en op de 
fiets terug naar Lichtenvoorde. 
Voor de wegfietsers lag het plannetje daarvoor al enige tijd klaar. Zaterdagmorgen met de fiets zoals 
gezegd vanuit Lichtenvoorde naar Dieren. Hier pakken we de Gazelle Veluwe route op. Deze route is 
265 km lang en is compleet bewegwijzerd, dus geen zoeken. De overnachting is voor iedereen 
gepland in Ermelo. 
Zondag de route voltooien en via Brummen, Bronkhorst en Vorden terug naar Lichtenvoorde. Dit zijn 
dus 2 fietsdagen van ongeveer 175 km.  

De ATB-ers kunnen op de Veluwe hun hart ophalen. Vele kilometers zandweg ligt er. Een goede route 
vinden in dit woud van paden was het probleem. 
Na een tip die in het blad “Fiets” stond (gegeven door Ellie en Wim), zijn we in contact gekomen met 
de heer van den Tempel. 
Hij heeft een route uitgestippeld van 250 km over de Veluwe met daarin slechts 300 meter asfalt. De 
”Veluwe mountainbike monstertocht”. 
We zullen ons opsplitsen in twee groepen i.v.m. de verschillende niveau’s binnen de ATB-groep. Met 
Fred van den Tempel en collega als voorrijders volgen we dan de route met de overnachting in 
Ermelo. De beide heren blijven de nacht bij ons. 
De mogelijkheid om met een auto naar Dieren te gaan, zodat de dagafstand 125 km wordt, is 
aanwezig. Ga je met de fiets naar Dieren en terug dan is de dagafstand ongeveer 165 km. Een pittig 
weekend, de Veluwe is niet vlak, daarom is een goede training vooraf geen luxe. Met Eddy is 
afgesproken dat, nadat bekend is wie meegaan, een trainingsprogramma samengesteld wordt voor de 
ATB-ers. Voor de wegfietsers is al een trainingsprogramma. 
De kosten voor dit weekend zullen niet hoog zijn omdat we geen of slechts weinig vervoer nodig 
hebben. De overnachting zal waarschijnlijk bij Dusseldorp zijn en het eten halen we bij de Chinees. 
De volgauto van ART, die de bagage meeneemt, wordt weer bemand door J & J. 
 
Wil je mee in dit weekend geef je dan op vóór 23 april bij George Plaggenburg of Laurens Klein 
Falckenborg.Geef tevens aan of je met de auto naar Dieren wilt of fietsend. (Dit geldt alleen voor ATB-
ers). 
 
Tot ziens op de trainingen, 
 
George, tel: 376064 
Laurens, tel: 374531 
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VERGUNNING NODIG VOOR MTB-ERS IN BERGHERBOS 
Vanaf 1 januari 2005 werkt Natuurmonumenten in drie gebieden met een vergunningensysteem voor 
mountainbikers. 
Mountainbikers kopen jaarlijks een vergunning in de vorm van een sticker. Deze moet zichtbaar zijn 
op bijvoorbeeld het frame of de helm. De mountainbikevergunning is geldig in alle drie gebieden van 
Natuurmonumenten waar het vergunningensysteem geldt. 
Een jaarvergunning voor mountainbikers kost € 5, -. 
Het vergunningensystemen geldt in de Loonse en Drunense Duinen (NB), Nationaal Park 
Veluwezoom (Gld.) en het Bergherbos (Gld.). 

Verkooppunten in het Bergherbos: Bosrestaurant ’t Peeske, VVV Montferland, Café de Roos, De 
Pedaleur, Café de Olde Klok, Café ’t Tolhuis en Café ’t Klaphek. 

Wij adviseren onze leden die regelmatig een tocht in het Bergherbos en/of Nationaal Park 
Veluwezoom maken om een dergelijke vergunning (sticker) te kopen. Op een overtreding staat een 
fikse boete. U bent gewaarschuwd!  

 

VERZEKERING 
Als lid van de Keitrappers ben je via de NTFU verzekerd tegen aansprakelijkheid en ongevallen. Ook 
hier geldt wel zelf verzekerd te zijn voor wettelijke aansprakelijkheid. 

De volledige voorwaarden (polis) m.b.t. de verzekering vinden jullie op de website van de NTFU – 
www.ntfu.nl . In het ToerfietsEvenementenProgramma 2005 staan op de bladzijden 10 en 11 een 
aantal zaken over de verzekering (meest gestelde vragen). Wanneer er sprake is van schade kan bij 
de NTFU (tel. 0315-581300 en/of info@ntfu.nl) een schadeformulier worden aangevraagd. 

 

PRIJZEN CLUBKLEDING 
Voor de goede orde hierbij nogmaals de door het bestuur vastgestelde prijzen voor de nieuwe kleding. 
Shirt korte mouw € 27,50; shirt lange mouw € 37,50; koersbroek met bretels € 32,50; zomer collant 
met bretels € 37,50; winter collant € 40,00 en een winterjack € 50,00. 

 

FOTO’S EVENEMENTEN 
Foto’s van clubevenementen staan op onze website. Leden die foto’s willen bestellen kunnen dat 
doen, zie richtlijnen op onze website www.keitrappers.nl.  

 

BIJLAGE 
Jaarprogramma 2005 tot zover bekend 
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