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

Nieuwsbrief nummer 5 (februari 2007)

Dit is al weer de vijfde editie van de “Keitrappers-nieuwsbrief”. We hebben geprobeerd de meest
relevante informatie op te nemen voor leden van onze fietsclub. In de vorige edities hebben we steeds
aangegeven dat we in de informatie aan de clubleden gaan verstrekken via email. Velen van u
hebben het emailadres al aan ons doorgegeven en maken dan ook veelvuldig gebruik van de
internetsite www.keitrappers.nl. We vragen u nogmaals dringend aan diegene die het juiste mailadres
nog niet hebben doorgegeven dit alsnog te doen aan webmaster@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 nodigt het bestuur van WTC Keitrappers u uit voor
de algemene ledenvergadering.

Algemene ledenvergadering
Woensdag, 28 maart 2007
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: café Hogenkamp

Aaltenseweg 33
Lichtenvoorde

Agenda:
1. Opening
2. Notulen algemene ledenvergadering 2006 (zie nieuwsbrief nummer 4 – september 2006)
3. Mededelingen en diversen bestuur
4. Jaarverslag 2006 (zie deze nieuwsbrief)
5. Financieel verslag 2006
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Stand van zaken beleidsplan 2005 – 2010
8. Zomerprogramma
9. Aankondiging bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar: Laurens Klein Falckenborg
Atredend en niet-herkiesbaar: Mark Vredegoor
Eventuele kandidaten kunnen zich melden tot 15 minuten voor aanvang van de vergadering

Pauze
10. Bestuursverkiezing
11. Verkiezing kascontrolecommissie:

Aftredend en niet herkiesbaar: Hennie Mellink. George Plaggenburg blijft in de kascommissie.
12. Stand van zaken Keitrappersenquête
13. Rondvraag
14. Sluiting
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Jaarverslag 2006 WTC Keitrappers

In dit jaarverslag zijn in het kort de belangrijkste onderwerpen en activiteiten van 2006 beschreven.
Om die activiteiten mogelijk te maken moet er het nodige werk verzet worden. Een groot aantal
Keitrappers heeft een steentje bijgedragen. Waarvoor hartelijk dank. Ik noem ze in dit verslag niet,
omdat dit het gevaar in zich herbergt dat er mensen vergeten worden.

Bestuur
In 2006 zijn afgetreden Bernadet Dusseldorp (secretaris) en Johan Smit (vice voorzitter). Ze zijn
opgevolgd door respectievelijk Jos Meulenbeek (secretaris) en Wilbert Veerbeek (vice voorzitter). Het
bestuur heeft in 2006 zeven keer vergaderd.

Begeleiders
De begeleiders hebben in 2006 twee keer vergaderd. Er is in het bijzonder aandacht besteed aan de
terugloop in de deelname aan groepstrainingen en groepstochten. Bestuur en begeleiders
beschouwen de terugloop in deelname als een gezamenlijk probleem en willen ook samen werken
aan verbeteringen.

Kleding
Ook in 2006 zorgt de fietskleding niet alleen binnen de club zelf voor de nodige gespreksstof. Kleuren
en kwaliteit van de kleding krijgen op allerlei plekken de nodige aandacht. En zoals dat met smaken
gaat, verschillen ze nogal. Dat is terug te horen is in de diverse reacties. Met de leverancier is
aandacht besteed aan de problemen.

Harmonisatie subsidiebeleid
Harmonisatie van het subsidiebeleid binnen de gemeente Oost Gelre (Groenlo – Lichtenvoorde) heeft
er toe geleid dat de WTC Keitrappers evenals een aantal andere verenigingen niet meer in
aanmerking komt voor subsidie. De subsidie wordt in drie jaar afgebouwd.

PR
In 2006 is met nadruk aandacht besteed aan de PR van WTC Keitrappers. Tijdens de toertochten
brengt een sponsorbord de club en de sponsoren prominent in beeld. Meerdere keren is er in dag- en
weekbladen aandacht besteed aan de door de club georganiseerde toertochten.

Terugloop deelname groepstrainingen en groepstochten
In 2006 is er een behoorlijke terugloop in de deelname aan groepstrainingen en groepstochten
geconstateerd. Bestuur en begeleiders hebben daar in hun vergaderingen aandacht aan besteed. Een
en ander heeft geresulteerd in aantal voorstellen met betrekking tot nieuwe en opgepoetste afspraken.
Daarnaast is besloten om een enquête onder de leden te houden. Er is een enquêtecommissie in het
leven geroepen.

Spinning
Er spint wederom één keer per week een groep van ± 20 Keitrappers.

Toertochten en ATB-tochten
Voor toertochten en ATB-tochten is een jaarprogramma opgesteld.
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Keitrapperstochten
Door de inzet van velen is het dit jaar opnieuw gelukt om een viertal Keitrapperstochten te
organiseren.

Activiteiten 2006

8 januari
Nieuwjaarsreceptie (ongeveer 40 bezoekers)
De nieuwjaarsreceptie vindt plaats bij Pillen Het Zwaantje. Activiteiten waren boogschieten en een
etentje.

5 februari
Veldtoertocht Lichtenvoorde (529 deelnemers)

Clubkampioenschappen
5 maart
Cross: (31 deelnemers). Winnaar: Bernie Bleumink
25 april
Tijdrit: (28 deelnemers). Winnaar: Theo ten Have
21 mei
Sur place: (23 deelnemrs). Winnaar: Tjerk Plaggenburg
Estafette : (23 deelnemers). Winnaars: koppel Ingrid te Veldhuis / Laurens Klein Falckenborg
In de einduitslag zijn 37 leden opgenomen.
Evenals in 2005 wordt Laurens Klein Falckenborg clubkampioen.

23 maart
Algemene ledenvergadering (46 aanwezigen)
2 april

Openingstocht (40 – 50 deelnemers)
Op een miezerige zondagmorgen op weg richting Eibergen, waar gepauzeerd wordt in wegrestaurant
‘De Keet’. Op de terugweg blijft het regenachtig.

25 t/m 28 mei
Keitrappersweekend
Met ongeveer 20 deelnemers wordt het Pieterpad onder barre weersomstandigheden in 4 dagen van
noord (Pieterburen) naar zuid (Maastricht) verreden.

13 augustus
Zomertoertocht + zomerveldtoertocht Lichtenvoorde (415 deelnemers)

24 september
Sluitingstocht (40- 50 deelnemers)
Over de weersomstandigheden wordt vermeld, dat ze niet goed en niet slecht waren. In Neede wordt
gepauzeerd bij de molen.

14 oktober

Sponsormeeting
Alle sponsoren of afgevaardigden waren aanwezig.

29 oktober
Veldtoertocht Lichtenvoorde (950 deelnemers)
Voor het eerst is er een route van 100 kilometer uitgezet.
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12 november
Veldtoertocht (lus van) Beltrum (684 deelnemers)

Jos Meulenbeek
Secretaris / ledenadministratie WTC keitrappers

Mutaties ledenbestand

Afmeldingen:
Stan Spekschoor, Engelse Schans 15, 7137 MS Lievelde
Jan Beuting, Heckinkstraat 51, 7131WX Lichtenvoorde
Nico Lensink, Hugo de Grootstraat 22, 7131 XZ Lichtenvoorde
Hans Hoytink, De Savornin Lohmanstraat 14, 7103 GW Winterswijk
Alfons ten Hag, Buursestraat 109, 7481 EH Haaksbergen
Jos Haas, Bovenbrugstraat 1-4, 6814 DP Arnhem
Edith Nienhuis, Bontwerker 6, 7141 RC Groenlo
Jeroen Geessink, Oostermeenweg 10. 7137 PK Lievelde
Douwe Haandrikman, Winterswijk

Nieuwe leden:
Harry Minkhorst, Herman Olijslagerstraat 28, 7131 CP Lichtenvoorde
J. Eekelder, Bentinckstraat 29, 7131 AV Lichtenvoorde
R. Eekelder, Aladnaweg 18 A, 7122 RR Aalten
Jos te Brake, Klaasbos 14, 7131 SZ Lichtenvoorde

CLUBKAMPIOENSCHAP 2007

Het organisatiecomité van het clubkampioenschap heeft besloten om de opzet in grote delen
hetzelfde te laten. Nieuw is dat er een 5e onderdeel wordt toegevoegd, nl. een crosstijdrit.
De onderdelen zullen op de volgende datums verreden worden:

onderdeel Lokatie datum en tijd

cross en cross tijdrit de Schans zondag 11 maart 2007, 10.00u

tijdrit café Domme Aanleg te Aalten dinsdag 24 april 2007, 19.00u

sur-place en estafette Domme Aanleg zondag 20 mei 2007, 13.30u

Prijsuitreiking Domme Aanleg na afloop van de estafette

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

Groepsindeling:
Voor aanvang van het 1e onderdeel kan een keuze gemaakt worden in wat voor een groep (race of
ATB) je ingedeeld wilt worden. Dit houdt natuurlijk in dat je voor de onderdelen tijdrit, estafette en sur-
place ook met de fiets van je keuze dient te fietsen.

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.



Nieuwsbriefnr[5] www.keitrappers.nl pagina 5 van 7

Cross:
Voor aanvang van de cross wordt er een crosstijdrit gereden over 1 of 2 ronden.

Tijdrit:
De tijdrit is weer op het parcours van de Domme Aanleg.

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.

Puntentelling:
De puntentelling is hetzelfde als bij het kampioenschap 2006.
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.

Dus de tijd van de vrouwelijke deelnemers bij de crosstijdrit, de cross en de tijdrit wordt met 10%
gekort 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
1e, 2e , 3e, 4e , 5e onderdeel.
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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 11 maart!!!

Het organisatiecomité

EEN PERSOON OF MISSCHIEN TWEE PERSONEN VAN HET ORGANISATIECOMITE STOPPEN
NA DIT SEIZOEN MET HET ORGANISEREN VAN HET CLUBKAMPIOENSCHAP.
DUS ZOEKEN WIJ EEN OPVOLGER.
WIE ZIN EN TIJD HEEFT KAN ZICH BIJ HET ORGANISATIECOMITÉ MELDEN.

CLUBKLEDING

In de jaarvergadering van 2006 is er uitvoerig gesproken over onze clubkleding. Hier zijn een aantal
kritische opmerkingen geplaatst. Het bestuur heeft de punten uitgezocht en komt tot de volgende
punten:

Wat is er op de kleding aan te merken:
- stof gaat pillen
- stof is niet goed schoon te houden en daardoor minder geschikt voor de winter
- lange broek kruipt op
- koersbroek heeft een goede pasvorm
- kleur is niet mooi, lichte kleur schijnt door
- zweetplekken zijn goed zichtbaar
- kwaliteit is minder
- rits sluit moeilijk bij verdikking (boordje)

We hebben contact opgenomen met leverancier AGU betreffende de geleverde kleding. Alle
bovengenoemde punten zijn voorgelegd. Er zijn enkele kledingstukken ter bemonstering
meegenomen. De reacties van AGU hierop zijn:

- Het pillen van de stof ontstaat door wrijving. Het probleem bij de bovenkleding is op te lossen
door een andere kwaliteit tussenstof toe te passen. Bij de broeken kan dit ontstaan bij gebruik
van een ruw zadel of wassen i.c.m. kleding waar bijvoorbeeld ook klittenband in verwerkt is.

- Wassen gaat in een aantal gevallen moeizaam. Dit heeft o.a. te maken met de samenstelling
van moderne synthetische stoffen. De draageigenschappen van deze stoffen zijn de laatste
jaren enorm verbeterd. Vuil heeft echter de neiging zich aan deze stoffen te hechten.
Regelmatig kort wassen op een vrij hoge temperatuur (zie wasetiket) en goed spoelen lost dit
probleem op.
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- Lange broeken kunnen worden voorzien van bandjes onder de voeten. AGU geeft echter aan
dat bijna geen enkele club dit meer doet i.v.m. de lengte van de broekspijp. De zogenaamde
‘gripper’ onder aan de pijpen moet afdoende functioneren

- Citaat van AGU wat betreft kleur: ‘het mag duidelijk zijn dat bijvoorbeeld lichte kleuren meer
doorzichtig zijn dan donkere kleuren. Dit is zelfs duidelijk te zien bij bepaalde professionele
ploegen. Hetzelfde geldt voor transpiratievlekken; ook hiervan mag genoegzaam bekend zijn
dat dit bij bepaalde kleuren duidelijker zichtbaar is. Wij vinden niet dat u dit de leverancier kunt
aanrekenen.’

- De kleding wordt door thuiswerkers met de hand in elkaar gestikt. Het kan hierdoor
voorkomen dat de stof bij de rits te veel ‘trekt’ waardoor de rits moeilijker loopt.

- Kledingstukken die duidelijke fouten/mankementen hebben, kunnen worden ingeleverd en
zullen dan door AGU worden hersteld of vervangen.

Aangezien onze voorraad begint te slinken hebben we bij onze nabestelling volgende verbeteringen
doorgevoerd:

- Zomerjacks worden voorzien van andere tussenlaag waardoor pillen niet meer mogelijk is.
- Lange broeken (collants) worden voorzien van bandjes onder de voeten.

Clubkleding is er voor en door leden. We hebben een keuze gemaakt waar we een aantal jaren mee
moeten doen. Het is begrijpelijk dat niet iedereen hier 100% tevreden over is.
We hopen echter dat je als lid van onze vereniging wel de samen gemaakte afspraken nakomt en
deze kleding volgens reglement zult dragen.

Het bestuur.

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 2007 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.


