Mijn (één-na-)laatste Gesmolten
Dag lieve gesneuvelden,
Wisten jullie het nog wel, dat er een clubblad bestaat van jullie geliefde club? Bij het
samenstellen van de huidige Gesmolten was ik onder meer op zoek naar een verhaal over het
Nieuwjaarsdiner, van 2009 wel te verstaan! Nu ben ik me verschrikkelijk aan het haasten om
toch nog maar vóór het Nieuwjaarsdiner van 2010 de Gesmolten af te ronden. Ergo, er is al
meer dan een jaar geen Gesmolten meer verschenen. En dat terwijl het streven is om er 2 per
jaar te maken. Aan de club ligt het niet, er zijn nog activiteiten genoeg. Ik merk alleen dat ik
het zelf lastig vind om het maken van een Gesmolten erbij te doen. Omdat ik vind dat jullie
meer verdienen wil ik vragen of er iemand is die wellicht wat handiger is met de
tekstverwerker en die vol energie is om de gesmolten in ieder geval vaker dan eens per jaar te
produceren. Wat mij betreft mag de reda direct al worden overgenomen, maar als dat nog niet
lukt zal in ieder geval de volgende Gesmolten mijn laatste zijn.
Dus: enthousiastelingen mogen zich direct melden bij mij, of bij onze secretaris Marjan!
Verder hoop ik dat jullie weer veel plezier zullen beleven aan dit boekje. Er staat een stukje in
over een oude bekende (van mij in ieder geval) die nu in Hamburg woont; ook Luc heeft een
stukje over zichzelf geschreven, er is een hoop gebeurd met hem de laatste tijd. Verder
natuurlijk de bekende onderwerpen, zoals jullie gewend zijn (weten jullie nog?).
Rest mij nog jullie allemaal nog een heel fijne winter te wensen met veel schaatsplezier. Zelf
kijk ik alweer erg uit naar de lente, ik vind de gladheid behoorlijk lastig, maar de
sneeuwpoppen, sleetjes en sneeuwballen waren natuurlijk ook hartstikke leuk de laatste tijd!
Veel leesplezier,
Ester
NB: voor degenen die erbij waren in Amersfoort, hij had geen voorgerecht meegenomen en
nu heb ik ook geen stukje gekregen, er waren toch meerdere getuigen dat hij dat zou
schrijven. OK, ik zou er ook niet veel over kunnen schrijven, maar toch……..

Van het Bestuur
LET OP: geschreven op 13 december 2009!
Gesneuvelden,
Het wordt vroeg donker buiten en het is voor het eerst in jaren weer eens echt winter.
Ongetwijfeld begint het bij menigeen alweer een beetje te kriebelen. Zou het net zo‟n fijne
winter worden als vorig jaar? Met veel natuurijs, zodat we weer samen met andere
Gesneuvelden gezellige natuurijstochten kunnen maken? Wat zou dat leuk zijn!
Kort geleden is er natuurlijk al flink geoefend op de ijsbaan in Enschede, met het tweede
lustrum van Gesneuveld dat onlangs werd gevierd. Tien jaar geleden is het alweer dat we
Gesneuveld hebben opgericht. Wat begon als een klein groepje enthousiastelingen die de
Skeuvel nog niet konden missen is nu uitgegroeid tot een club van 63 leden. We begonnen
met een etentje in Utrecht, en hebben intussen een groot aantal activiteiten georganiseerd,
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waarbij vaak een sportief element wordt toegevoegd (wat zijn we toch goed bezig met z‟n
allen!) Hoogtepunten van het jaar vind ik persoonlijk steeds weer het Nieuwjaarsdiner en het
Hemelvaart Fietsweekend. Maar we hebben ook wel eens iets (licht) cultureels gedaan in
Deventer, iets blubberigs in het Hoge Noorden (wadlopen), of gewoon een lekker barbecuetje op verschillende plaatsen in het land. Laten we hopen dat we nog vele jaren zulke gezellige
activiteiten kunnen organiseren. Op naar de volgende tien!
Uit de verhalen en de foto‟s heb ik begrepen dat het tweede lustrum een succes was. Er waren
verschillende activiteiten op touw gezet, waar ongetwijfeld elders in deze Gesmolten meer
over te lezen valt. Hulde voor de organisatie: Ronald, Jantien en HJ!
Binnenkort staat het Nieuwjaarsdiner weer voor de deur. Zodra er een plaats en datum zijn
gevonden, zul je hier in je mail meer over kunnen lezen. Dus hopelijk tot dan! (red: het
nieuwjaarsdiner is natuurlijk op 23 januari 2010 in Best, bij Josée en Floris, weten we
inmiddels)
Namens het bestuur,
Marjan

Mededelingen
Op de agenda


Zaterdag 14 november2008: 10 jaar Gesneuveld!

Het is alweer tien jaar geleden dat Gesneuveld werd opgericht, en daarom vieren we ons
tweede lustrum!Verderop in deze Gesmolten meer hierover.


Nieuwjaarsdiner

Het nieuwjaarsdiner vindt dit jaar plaats bij ons kersverse echtpaar Josée en Floris.


Organisatie fietsweekend

Frank organiseert dit jaar het fietsweekend, inmiddels hebben geïnteresseerder zich al
aangemeld, verderop in deze Gesmolten meer hierover.


Andere activiteiten?

Wil je zelf een ander uitje organiseren in jouw woonplaats? Leuk! Mail dan even met één van
de bestuursleden om één en ander kort te sluiten.
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Familieberichten
Op 12 juni is Josée Henckens getrouwd met haar
Floris!

Ook werden er weer beschuitjes gesmeerd op verschillende adressen:

Op 27 mei kwam
Esmee tevoorschijn,
een echt Gesneuveldtelgje!
Zij is de dochter van
Vincent en Simone
de Graaf-Bijl.

Op 3 juli werd Yorick geboren, de tweede zoon van Karen en Marc Stegers-Jager.
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En op 11 september kwam Luuk op de wereld, zoon van
Marjan en Robert Huiting-Koerselman.

Allemaal hartstikke gefeliciteerd!

Richard Mourits
Bij het versturen van de Gesmoltens vallen de leden die in het buitenland wonen natuurlijk
altijd extra op (al was het maar omdat er meer postzegels geplakt moeten worden!). Vroeger
in de kantine heb ik veel bardiensten met hem gedraaid, dus hoe zou het nou toch met hem
zijn. Van Richard ontving ik het volgende stukje, met een foto, en wat lijkt zijn zoontje op
hem!:
Na m'n afstuderen werkte ik 2 jaar bij Ericsson in Rijen voor internationale klanten. Daar
kreeg ik de smaak van het internationale werken te pakken: bijvoorbeeld 3 maanden in een
luxe hotel in Milaan, elke dag uit eten en in het weekend naar Lago Maggiore of Portofino en
de baas/klant betaald.
Toen kwam in 1999 een aanbieding uit Hamburg. Niet mijn droomstad, maar voor 2-3 jaar
wel in orde, dacht ik toen. De collega's bij m'n nieuwe job waren zo rond mijn leeftijd en het
leven beviel me al snel in Duitsland. Hamburg is een mooie stad met 1,7 miljoen inwoners
maar ook veel groen. En je kunt er goed stappen.
Een minpuntje was/is dat er helaas geen ijsbaan was, dus als ik in Nederland kwam nam ik
m'n schaatsen mee en ging in het weekend naar de baan in Utrecht. En op een goede dag
schaatste daar Marjan. Zij had mij herkend en vertelde dat ze samen met oud-skeuvelaars op
de baan was en ze die dag een uitje in Utrecht hadden. Zij heeft me dus geronseld voor
Gesneuveld.
Nu, vele jaren later woon ik nog steeds in Hamburg en ben nog steeds bij het bedrijf waar ik
ben begonnen. De dotcom/telecom crisis heeft de goude telecomtijd onderbroken en ik heb
het nog steeds goed naar m'n zin hier.
Samen met m'n Duitse vriendin hebben we zoon van 2 en half en een dochter van 4 maanden.
De oudste praat een mengelmoes van Duits en Nederlands en zegt altijd 'Pappa zegt‟ <een
Nederlands woord> „und mamma sagt‟ <dat woord in het Duits>'. (Red. Hoe zouden ze
heten?)
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Vorig jaar hebben we een oud huisje gekocht, dus in het weekend komen hamer en
boormachine tevoorschijn. Als we al eens naar Nederland komen, wat niet meer zo vaak is
met 2 kinderen, is de agenda vol met familiebezoek en af en toe nog een oude vriend, daar is
geen tijd meer om een uitje van Gesneuveld in te passen, laat staan eens naar de ijsbaan te
gaan.
Als er deze winter nu eens lang ijs komt en ik niet, zoals de laatste jaren, net dan op
wintersport ben, en Gesneuveld de schaatstocht in Nieuwkoop/Noorden rijdt, dan, ja dan... zie
je me misschien langs de kant staan om m'n zoontje schaatsen te leren...
Viele Grüße,
Richard

14 november 2009: 10 jaar Gesneuveld!
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In september 2009 bestond gesneuveld 10 jaar, het tweede lustrum alweer. Dit moest
natuurlijk gevierd worden! Op zaterdag 14 november was het zover. Vanuit heel Nederland
trokken er (bijna) gesneuvelden terug naar het vertrouwde Enschede.
Het programma begon met een vertrouwde sport, schaatsen. Wat voor de een het losgooien
van gesmeerde spieren bleek was voor de ander net het bewegen van vastgeroeste
scharnieren. Na de voor sommigen eerste kennismaking met de nieuwe ijsbaan in Twente,
werd de warmte van chocolademelk met slagroom opgezocht. De voorzitter heette iedereen
officieel welkom met een goed ingestudeerde speech en een heerlijk stuk gebak.
De groep werd streng in tweeën gesplitst waarna het tweede programmaonderdeel kon
beginnen. De „actieve groep‟ mocht de spieren nogmaals aanspreken in het spel „The Target‟.
Een GPS spel in het centrum van Enschede waarbij gesneuvelde gangsters virtuele misdaden
plegen wat natuurlijk verhinderd moet worden door gesneuvelde politieteams. Kern van het
spel: ren je rot! De „gezellige groep‟ ging richting de bowlingbaan om de actieve ledenuitjes
van de Skeuvel te herbeleven. De beste conclusie die hier getrokken kon worden is dat de
meeste tijdens die uitjes niet veel hebben opgestoken… De Skeuvel was duidelijk geen
bowlingvereniging.
Aan het begin van de avond kwam iedereen weer samen bij café Jansen en Janssen
waarvandaan we na een paar drankjes doorreisden naar het stamppottenbuffet bij de huifkar.
Na alle inspanningen smaakte dit alles prima, en was er zelfs nog plaats voor de lekkernijen
van het toetjesbuffet.
Ter afsluiting werd de thuisbasis van de Skeuvel opgezocht: café Friends backstage waar het
gegeven het huidige burgerlijkheidgehalte niet gelukt is de pot nog geheel leeg te drinken.
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En, hoe is het nu met ……. Luc Selen
Frank gaf de pen de vorige keer door aan Luc. We hebben Luc lange tijd moeten missen bij
Gesneuveld, maar ineens was hij er weer. Op de mountainbike bij het uitje in Arnhem bij
Maartje en Joris. Hij en Wendy waren weer terug in Nederland. Toen ik hem vroeg een stukje
te schrijven vertelde hij dat hij genoeg te vertellen had. Dat blijkt, zie onderstaand stukje. En
helaas niet alleen maar goed nieuws.
Frank V. speelde de pen aan mij door en was nieuwsgierig wat mij in Cambridge hield.
Inmiddels zijn we een jaar verder en is er veel veranderd. Inderdaad ben ik in oktober 2006
met Wendy verkast naar Engeland. Ik had daar een post-doc positie aangeboden gekregen om
onderzoek te doen hoe ons brein ervoor zorgt dat we in tijden van onzekerheid nog steeds
adequate bewegingen kunnen uitvoeren (denk maar aan ribbeltjes ijs). Hoewel ik een
workaholic ben, was er genoeg tijd om te genieten van het Engelse leven: van chique HarryPotter achtige diners in de colleges tot ploeteren door de onvolprezen moddervelden rond
Cambridge op de mountainbike. Die laatste tochten werden gelukkig altijd afgesloten met een
paar pints in de lokale pub. Ook trips naar Schotland, Wales en het Peak District om te fietsen
of wandelen waren een aangenaam tijdverdrijf. Ik kan iedereen Engeland aanraden als
„outdoor‟ Walhalla .Post-doc banen zijn echter van tijdelijke aard en vaste banen worden niet
zomaar vergeven aan Cambridge University. Op de valreep hebben we de vieringen van het
800 jarig van de universiteit en het 150 jarig jubileum van Darwin‟s meesterwerk
meegemaakt.
Toen was het echter tijd om te remigreren. In mei 2009 hebben we met een bestelbus gevuld
met al onze spullen (wie van jullie kan nog zeggen dat al zijn bezittingen, inclusief 8 fietsen,
daarin passen) de oversteek naar Nijmegen gemaakt. Aan de faculteit psychologie doe ik nog
steeds onderzoek naar hoe het brein bewegingen stuurt.
Of het de stress van de verhuizing was, het wennen aan de Nederlanders of gewoon domme
pech, feit is dat ik in juli heel veel begon te drinken, plassen en gewicht begon te verliezen. In
eerste instantie dacht ik nog dat de dorst kwam door de extreme warmte en het gewichtverlies
door de verminderde inname van Ale‟s. Echter het gewichtsverlies ging wel heel erg hard en
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op een bepaald moment was er “10% minder Lucje”. De diagnose was snel gesteld: diabetes
type 1. Waarom en hoe? Daar heeft niemand een antwoord op. Het betekent in ieder geval dat
mijn lichaam geen insuline meer maakt en dat ik om brandstof in mijn cellen te krijgen
insuline moet inspuiten. Het is een heel gepuzzel, maar ik kan in principe alles doen.
Ik heb na drie jaar droog te hebben gestaan het schaatsen weer opgepakt en zelfs alweer een
wedstrijdje gereden. Daarnaast ben ik in Engeland behoorlijk verslaafd geraakt aan
mountainbiken en de omgeving van Nijmegen leent zich daar ook prima voor. Ondanks de
diabetes heb ik eind deze zomer zelfs het NK-marathon gereden: 100km op en af in ZuidLimburg. Dus kom maar op, op de schaats en fiets durf ik de strijd nog steeds met jullie aan!
Ik geef de (hopelijk geen insuline-) pen door aan Jan-Willem van Gerven. Als volleerd luie
sprinter was hij altijd te porren voor één-recht-eind-plus-bocht. Ik heb vele steigerungen
afgezien om zijn lange klappen te kunnen volgen. Ben heel benieuwd hoe het momenteel met
zijn sprintersdijen gesteld is.
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Hemelvaart, fietsweekend
Mailbericht van Frank, 10 januari 20101
Beste Gesneuvelden,
Het is toch nog goed gekomen met de aanmeldingen voor Hemelvaart 2010! Inmiddels
hebben de volgende personen zich aangemeld:
Bauke en Ronald
Jan en Jantien
Marco en Gonnie
Sjouke en Carmen
Koen W
Marjan (Robert en Luuk onder voorbehoud)
Vincent, Simone en Esmee (Simone en Esmee als locatie geschikt is)
Rudo en Karin
Luc en Wendy
Johan
Ilse
In totaal 21 personen. Het ziet ernaar uit dat het fietsweekend de babyboom gaat overleven!
Misschien dat deze imposante deelnemerslijst nog een laatste twijfelaar over de streep trekt.
De zoektocht naar een huisje is begonnen, maar als je snel bent kun je je nog aanmelden.
Ik hoop volgend weekend de deelnemers te kunnen informeren over de locatie.
Vriendelijke groet,
Frank

Lieve moeder,
Ik ben nieuw lid van Gesneuveld, maar ik voel me nog wel erg jong. Het gaat op de uitjes
steeds over hypotheken en kinderen… daar weet ik allemaal nog niks van. Ik vraag me af:
word ik straks ook zo?
Een jonkie
Lief jonkie,
Het antwoord kan nog korter dan je briefje “ja, zo word jij ook”. Uitzonderingen daargelaten.
Geniet er nog maar van dat je er nu nog niks vanaf weet. Elke leeftijd heeft zijn
bijzonderheden en zijn charmes. En nu praat iedereen over hypotheken en kinderen. Ik vraag
me dan af: waar zullen we het over 10 jaar over hebben, over scheidingen, gedwongen
huisverkopen, puberende en ontspoorde kinderen en midlife-crisissen? Dan valt het met de
huidige onderwerpen nog wel mee!
Een belangrijke tip (voor iedereen die nog geen kinderen heeft en ze ooit denkt te krijgen):
slaap zoveel mogelijk.
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Zestien Interessante Vragen

1. Welke naam staat er in je paspoort?
 Marnix Arjan Bert Marijnissen
2. Hoeveel kaarsjes stonden er op je laatste verjaardagstaart?
 29
3. In wat voor soort huis woon je? (studentenhuis / flatje / villa / etc.)
 Studentenflatje
4. Welke scholen heb je doorlopen?
 Chr. Hogeschool Windesheim Zwolle – Hogere Informatica (2 jaar)
 Saxion Deventer – Informatiedienstverlening en Management (2 jaar)
 Saxion Enschede – Kunst en Techniek (4 jaar)
5. Wat wilde je worden toen je een klein meisje of jongetje was?
 F16 piloot
6. Wat ben je geworden?
 Filmeditor en grafisch ontwerper bij RTV Utrecht
7. Hoe leuk vind je je werk?
 Ik vind mijn werk zo leuk, dat ik het ervoor over heb om om kwart voor 4 's
ochtends op mijn racefiets te springen en dan van Amersfoort naar Utrecht te
fietsen om om 5 uur de ochtendtelevisie uitzending in elkaar te zetten
8. Hoe vaak ga je op vakantie?
 Zelden, eerst maar eens fatsoenlijke woonruimte vinden
9. Wat is je favoriete vakantieoord?
 Zuid-Afrika
10. Verliefd / verloofd / getrouwd / gescheiden?
 single
11. Bedtijd?
 Stipt om 20.00u

11

12. Gemiddeld aantal alcoholconsumpties per week?
 maximaal 3
13. Wanneer was je Skeuvellid?
 In de periode 2005-2008
14. Welke pr’s heb je staan?
 100 meter: 16.57 / 500 meter: 1:24.31 / 1000 meter: 2:59.66
15. Welke sporten beoefen je nu?
 wielrennen
16. Wat is je grote doel voor de komende jaren?
 Zeilknopen leren leggen
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