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

Nieuwsbrief nummer 3 (februari 2006)

In deze derde uitgave van de “Keitrappers-nieuwsbrief” hebben we weer essentiële informatie
opgenomen voor u als clubleden. We hebben in de vorige editie al aangegeven dat we in de toekomst
deze informatie aan de clubleden gaan verstrekken via email. Velen van u hebben het emailadres al
aan ons doorgegeven en vragen dringend aan diegene die dat nog niet hebben gedaan dit alsnog te
doen. Het is gewoon een kwestie van even een mailtje sturen aan redactie@keitrappers.nl. Dit geldt
uiteraard ook voor wijzigingen e.d. Een test heeft onlangs aangegeven dat veel mailadressen niet
meer kloppen.
We wensen u allen een zeer sportief fietsjaar toe. Het is door de inzet van een aantal enthousiaste
clubleden weer gelukt om een goed en leuk jaarprogramma samen te stellen. Waarvoor dank!

MEDEDELINGEN BESTUUR

Hierbij ontvangt u een uitnodiging voor het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Op donderdag 23 maart 2006

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

Agenda:
1. Opening
2. Notulen algemene ledenvergadering 2005 (zie Nieuwsbrief nummer 2 – september

2005)
3. Mededelingen en diversen bestuur
4. Verslag secretaris
5. Verslag penningmeester
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Evaluatie nieuwe clubkleding
8. Zomerprogramma
9. Aankondiging bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar: Bernadet Dusseldorp (secretaris) en Johan Smit (vice
voorzitter)
Eventuele kandidaten kunnen zich melden tot 15 min. voor aanvang van de
vergadering

PAUZE

10. Bestuursverkiezing
11. Verkiezing kascontrolecommissie:

Aftredend en niet herkiesbaar: Wim Halink en nieuw George Plaggenburg
12. Rondvraag
13. Sluiting
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Evaluatie kleding

Tijdens de begeleiders vergadering was er kritiek op de nieuwe kleding. Onder meer zou de
kwaliteit minder zijn, de stof gaat sneller pillen. Moeilijk te wassen en daardoor minder
geschikt voor het winterseizoen, enz.
Samen met de begeleiders vindt het bestuur het zinvol om tijdens de algemene
ledenvergadering een extra punt aan de agenda toe te voegen om dit item te bespreken, zie
punt 7 agenda.
Het bestuur vraagt de leden om reële klachten betreffende de kleding voor de algemene
leden vergadering kenbaar te maken bij één van de bestuursleden.

Keitrappersweekend van 25 t/m 28 mei 2006

Op veler verzoek hebben we dit jaar het Pieterpad op ons toerprogramma gezet.
Wij rekenen dan ook op een groot aantal enthousiaste deelnemers
Wij fietsen het Pieterpad van noord (Pieterburen) naar zuid (Pietersberg).
Logies en pension zijn inmiddels rond. Wij slapen en eten in Hardenberg (manege
Hoogenweg), Braamt (Outdoorcentrum Markant) en in Baarlo in een heus kasteeltje, de
Berckt genaamd.
Op donderdagmorgen (vroeg) gaan we met de bus richting Pieterburen en we worden in de
loop van zondagmiddag in Maastricht weer opgehaald. Met andere woorden aan alles is
gedacht. Daar hangt uiteraard een prijskaartje aan. Jullie moeten voor de vier volledig
verzorgde dagen rekenen op een eigen bijdrage van om en nabij € 160,=.
Bij opgave graag een aanbetaling van € 50,= of cash bij onderstaande personen of op
rekeningnummer 38.61.38.494 t.n.v. Keitrappers.
Het fietsen van het Pieterpad is niet uitsluitend bestemd voor de mountainbikers, maar de
wegfietsers zijn zeer van harte welkom. Voor hen wordt een alternatieve wegroute uitgezet!
Voor de wegfietsers zijn de overnachtingen en dergelijke identiek.
Onze voorkeur gaat er naar uit dat zoveel mogelijk deelnemers het gehele weekend van de
partij zijn. In uitzonderingsgevallen is het bespreekbaar de eerste 2 dagen mee fietsen.
Deelnemers moeten het fietsen van het Pieterpad niet onderschatten. Dus zorg ervoor dat
jullie voldoende zijn getraind.

Wil je mee in dit weekend geef je dan op vóór 15 april bij Jos Meulenbeek, tel. 375274
(j.meulenbeek@hetnet.nl) of Johan Smit, tel. 373015 (smitjcfh@planet.nl).

Nieuwe leden

Pim Adema, Bergstraat 26, 7137 MD Lievelde
Andries Boschker, Marishof 48, 7131 TK Lichtenvoorde
Jan Delsink, De Veste 47, 6983 DB Doesburg
Joost Eggink, Lievelderweg 116, 7131 MC Lievelde
Andre ten Have, Lievelderweg 93, 7131 MB Lievelde
Anton Helmers, Avesterweg 30, 7156 LE Beltrum
Ramon Kolstee, Uranus 13, 7131 HJ Lichtenvoorde
Ronnie Nijland, Niessinkkamp 37, 7152 BJ Eibergen
Jos Pillen, Poelderdijk 14, 7156 RJ Beltrum
Peter Straatman, Vogelkersstraat 1, 7132 CC Lichtenvoorde
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Trainingen

Het bestuur wil alle leden er nogmaals nadrukkelijk op wijzen dat het regelmatig komen trainen een
voorwaarde is om mee te kunnen blijven fietsen. Dat geldt ook voor groep 3.
Samen uit en samen thuis blijft ons motto, maar door regelmatig te trainen/fietsen kunnen wij dat als
club ook daadwerkelijk in praktijk brengen.

CLUBKAMPIOENSCHAP 2006

Het organisatiecomité van het clubkampioenschap heeft besloten om de opzet in grote delen
hetzelfde te laten. Wel wordt er opnieuw een 4

e
onderdeel toegevoegd, nl. een sur-place.

De onderdelen zullen op de volgende datums verreden worden:

zondag 5 maart de cross in de Schans aanvang 10:00 uur
dinsdag 25 april de tijdrit bij café Domme Aanleg

te Aalten of café Overkamp te
Vragender

aanvang 19:00 uur

zondag 21 mei de sur-place en de estafette bij
De Domme Aanleg

aanvang 13:30 uur

Hieronder volgt nog een totale uitleg over de verschillende onderdelen, de groepsindeling en de
puntentelling (inclusief een kleine wijziging ten opzichte van vorig jaar).

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. Hierbij is de uitslag van de cross
maatgevend en niet het meerijden in een bepaalde groep tijdens de trainingsavonden.

Cross:
Geen nadere toelichting.

Tijdrit:
De organisatie wil weer proberen, mede op verzoek van een aantal leden, om de tijdrit weer te laten
plaatsvinden op het oude parcours bij het café De Domme Aanleg. Dit is afhankelijk of er weer een
vergunning wordt verkregen van de gemeente Aalten.
Bij weigering van deze vergunning is de start bij café Overkamp te Vragender. Er zal dan
waarschijnlijk over een ander parcours gereden gaan worden omdat de organisatie de twee
spoorwegovergangen wil verhinderen, in verband met de veiligheid en het eventuele oponthoud.
Nadere informatie over waar de start zal gaan plaatsvinden en het nieuwe parcours volgt in de ELNA
en op de internetsite van de Keitrappers.

Sur-Place:
Hierbij is het de bedoeling om zo lang mogelijk over een nader te bepalen afstand te doen.

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 heeft 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.
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Puntentelling:
De puntentelling is hetzelfde als bij het kampioenschap 2005.
Deze is als volgt:
De winnaar van iedere groep krijgt bij de cross, de tijdrit en de sur-place 100 punten, nummer 2 krijgt
99 punten, nummer 3 98 punten en zo verder.
Bij de estafette krijgt het winnende koppel per persoon 100 punten, de nummers twee 99 punten enz.

Nieuw is dat de tijd van de vrouwelijke deelnemers bij de cross en de tijdrit met 10% gekort wordt
voordat de punten worden vastgesteld. Bij het onderdeel estafette wordt de tijd van het koppel met
daarin een vrouw gekort met 5%. Indien het koppel bestaat uit twee vrouwen is de tijdcompensatie
gewoon 10%.

Clubkampioen:
Men kan alleen dan clubkampioen worden, als aan alle onderdelen wordt deelgenomen.
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
2

e
, 3

e
of 4

e
onderdeel.

Algemene regels:
 Ieder die aan een onderdeel meedoet, doet dit voor eigen risico.
 Iedereen is verplicht om een helm te dragen (ook bij de sur-place).
 Het indelen van de groepen en het toepassen van de regels van het kampioenschap regelt de

organisatie naar eer en geweten. Een discussie is niet mogelijk.
 Indien een deelnemer bij het eerste onderdeel is ingedeeld bij een bepaalde groep (racefiets –

ATB fiets) dient men bij de volgende drie onderdelen ook met dezelfde soort fiets te rijden.
Doet men dit niet dan wordt men uit de uitslag van dit onderdeel verwijderd.

Wij hopen op een grote deelname en wensen iedereen veel succes toe.

Tot zondag 5 maart!!!

Het organisatiecomité.

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 2006 staan 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.


