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Van de redactie

ik nog een derde lid had proberen te strikken, echter deze
meldde mij dat hij bezig was
met de introductie ! Toen ik
enige tijd later op het lustrumfeest van hem vernam dat hij
het toch niet meer zag zitten
met zijn nieuwe studie en zich
toch echt in het burger-leven
wilde gaan storten, heb ik hem
gevraagd om een verslag te leveren van het lustrum feest.
Frank schrijft dus een verslagje dat in de volgende editie
van Gesmolten verschijnt.
Aangezien er steeds meer
leden bij komen zijn er steeds
minder mensen die alle leden
nog kennen uit de goede oude Skeuveltijd. Daarom leek
het Marjan wel een goed idee
om een smoelen-boek te gaan
maken ter ere van het lustrum. Marjan heeft dus mailtjes gestuurd, foto’s gescant,
punten geteld, geknipt en geplakt. . . Het resultaat staat ook
in deze gesmolten1 .
Ondanks dat het burgerleven ook mij steeds meer
tijd gaat kosten, dankzij kluswerkzaamheden aan een ei-

Inmiddels is het vijf jaar geleden dat Gesmolten is opgericht, dat is natuurlijk een
schitterende gelegenheid om
eens terug te kijken naar wat
er in die afgelopen vijf jaar allemaal is gebeurd. Laat mij dat
dan maar niet doen, want ik
heb een tweetal leden en het
bestuur bereid gevonden om
een bijdrage te leveren. Hierbij moet nog een tweetal kanttekeningen maken. De eerste is dat de voorzitter waarschijnlijk nog ergens in zijn
roeibootje zit na te denken
over wat hij eens zal schrijven,
1
daar kunnen wij helaas niet op
Alleen in de papieren versie, niet
wachten. De volgende is dat op internet.
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gen huis met tuin maakte ik
laatst een wat langere fietstocht. Ergens in de buurt van
Amsterdam zag ik ineens wat
op de weg liggen dat me bekend voorkwam. Ik gestopt en
teruggereden om eens beter te
kijken. En warempel het bleek
de zo lang gemiste gesmolten
pen te zijn ! De vorige redactie, Josée, had een aardige rubriek in het leven geroepen genaamd ”En wat doe jij nou ?”.
Hierin neemt een lid de pen ter
hand en geeft een beschrijving
van wat hij tegenwoordig in
het burger-leven doet. Echter
de pen was al een tijdje zoek.
Gelukkig dat ik hem weer heb
gevonden en daarom geef ik
hem zelf maar weer eens door
aan Marga. Ik hoop dat ze
hem niet kwijtraakt, want dan
kon ik wel eens heel ver moeten zoeken. . .
Ik wil iedereen die een bijdrage heeft geleverd hartelijk
danken voor hun bijdrage.
Daarnaast wil ik iedereen
weer een fantastisch nieuw
schaats-seizoen
toewensen
en ik zou zeggen op naar de
volgende vijf jaar !

Figuur 1:
Utrecht

Eerste uitje te

Johan

2

Het eerste lustrum!
Vijf jaar Gesneuveld!!

Is het echt alweer vijf jaar geleden dat Gesneuveld werd opgericht? Ja, het is echt waar,
begin september 1999 is de officiële beslissing genomen om
met Gesneuveld te starten. In
de zomervakantie was het gelukt een naam te verzinnen,
met dank aan enkele Skeuvels
die immers toch nog lang niet
uitgeskeuveld waren.
Het duurde wel tot juni
2000 voordat de eerste activiteit werd ondernomen: we
gingen uit eten in Utrecht. De
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Gesneuvelden van het eerste
uur die op deze activiteit aanwezig waren zijn Luc, JanJelle,
Erwin, Ester, Stephan, Johan
en ikzelf. Ook Willeke en Kees
waren op deze activiteit aanwezig. Aangezien we allemaal
nog niet zo heel lang uit Enschede weg waren, hebben we
deze activiteit vooral genoten
van het oude vertrouwde Enschedese bier.
De eerste Gesmolten verscheen in november 2000 van
de hand van de toenmalige redactie, Josée. Deze Gesmolten werd verstuurd naar de 14
leden die inmiddels lid waren geworden. Daarna begon de ledenlijst exponentieel te stijgen, in de zomer
van 2002 waren er 22 mensen lid, een jaartje later waren dat er 27 en intussen hebben we deze zomer het aantal van 44 leden bereikt! Er
is bovendien nog niemand geweest die zijn Gesneuveldlidmaatschap heeft opgezegd
(hoewel er wel een flink aantal mensen zijn die we in geen
eeuwen2 meer op activiteiten
2

En dat in slechts één lustrum !!
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Figuur 2: Erich en Gabriël in
de Ardennen.
hebben gezien. . . ).
Inmiddels zijn er een aantal activiteiten die zo succesvol
zijn, dat zij jaarlijks georganiseerd worden. Het kerst- of
nieuwjaarsdiner is inmiddels
twee keer georganiseerd, met
steeds een grote opkomst. En
het fietsweekend is intussen al
drie keer georganiseerd. Na
Limburg en de Ardennen zijn
we de laatste keer met een zeer
grote groep naar de Luxemburgse heuvels getrokken.
En afgezien van de gesprekken die soms over hypotheken of verzekeringen gaan,
kun je aan niks merken dat
je hier met suffe burgers te
maken hebt, er wordt namelijk nog steeds knetterhard ge-
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bikkeld op de fiets, er worden nog steeds genoeg biertjes achterover geslagen en er
is ook nog steeds sprake van
diezelfde ouderwetse skeuvelgezelligheid. En naast dat het
gezellig is om je oude bekende
skeuvel-vrienden weer te zien,
Figuur 3:
is het natuurlijk ook leuk om
2001.
nieuwe mensen te ontmoeten
die voor of na jou bij de Skeu3 Vijf
vel hebben gezeten.
Ongetwijfeld zijn deze eerste vijf jaar dus nog maar een
beginnetje. Denk je maar eens
in hoe het zal zijn bij bijvoorbeeld het vijfde lustrum
van Gesneuveld: kunnen we
dan nog samen gaan schaatsen of heeft iedereen stramme spieren? Wie zijn er grijs
of kaal? Zullen er dan mensen zijn die zich door hun
volwassen kinderen kunnen
laten ophalen van de borrel?
Zitten we op elkaars
50e verjaardag te lachen om al
die oude skeuvel/gesneuveldverhalen?Kortom: op naar het
volgende lustrum! (en dat
er nog maar vele mogen volgen!!)
Marjan

Lustrum Skeuvel

jaar Gesneu-

veld
Enige dagen geleden ontving
ik een mailtje van Johan. Voor
het speciale Lustrum-nummer
van Gesmolten wilde hij graag
3 verhalen over Gesneuveldervaringen van oudere en jongere leden. Toen ik het rijtje
van drie zag wist ik het direct:
ik ben het oudje van het stel.
Tja, je ontkomt er niet aan dat
je hier af en toe mee geconfronteerd wordt, zo ben ik ook
op het werk niet de jongste
meer. Wanneer was ik lid van
De Skeuvel? Ik begon in 1993
(zijn er leden van Gesneuveld
die toen nog naar de lagere
school gingen? Vast). In 1997
zat het er alweer op, ik vertrok
naar Den Haag. En dan gaat
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het snel, voor je het weet ken
je niemand meer die lid is van
De Skeuvel. Of is Simon nog
steeds lid? ;-)

Figuur 4: Simon in Collalbo afgelopen winter. . .
2 jaar later, ik werkte inmiddels al een jaar, vond ik Marjan op het internet. Ze vertelde dat ze bezig was met
de oprichting van een oudleden vereniging. Gesneuveld
dus. De eerste activiteit was
ik er meteen bij, het was in
Utrecht. Echt een activiteit
was het overigens niet geloof
ik, volgens mij was het ver-
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zamelen bij Marjan in de Kanaalstraat, en daarna eten en
stappen tot je erbij neerviel.
Daarna werd het snel actiever,
we gingen naar Amsterdam
eerst schaatsen en ook daarna de stad in, Chinees eten en
weer stappen en zuipen. Wat
dat betreft was er weinig verschil met De Skeuvel, behalve dat iedereen duidelijk over
meer peso’s beschikt! Het uitje
in Rotterdam spande wat dat
betreft volgens mij de kroon,
hoewel ik het niet meer precies
weet, er vloeide veel bier en
andere dranken. Dit gebeurde
toepasselijk in een bierbrouwerij. Saillant detail was de
activiteit die daaraan vooraf
ging, bowlen, ha ha ha, hoezo burgers? En het was nog
leuk ook! Ik denk dat deze uitjes qua deelnemers aardig verschilden met de latere
uitjes. Toen was ik nog helemaal niet één van de oudjes, sterker nog, ik was zo ongeveer de jongste! Veel van
die iets oudere Gesneuvelden
zijn inmiddels afgehaakt, of
slapend lid, jammer eigenlijk.
Zou dit komen door alle punten die je, bijna onvermijde-
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lijk, verzamelt nadat je je studie afrondt, de Skeuvel verlaat en gaat werken? Praten over punten is nog steeds
een populaire bezigheid onder de Gesneuvelden. In Den
Haag is ooit een lijst samengesteld met allerlei zaken waarmee (burger-)punten te verdienen zijn. Dit gebeurde in
een café met alleen gesneuvelden, een groot scherm en daarop Gerard van Velde, die een
gouden plak wint in Salt Lake City. Maar goed, we dachten een vrij complete lijst te
hebben gemaakt, maar er zijn
nog zoveel dingen die toen
niet eens in ons opkwamen.
Had ik toen gedacht dat ik 2
jaar later een stationauto (Volvo) zou rijden, een luieremmer zou hebben (hij staat hier
naast me), gesneuvelden hun
vakantie in Centerparcs door
zouden brengen, ik zou balen
dat PC-privé werd afgeschaft
etc? Nee, we hadden toen nog
geen weet van deze puntenmachines! Maar dat komt allemaal vanzelf!
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Figuur 5: In de Ardennen

keer gingen we naar Limburg,
daarna naar de Belgische
Ardennen en dit jaar naar
Luxemburg. Stuk voor stuk
waren dit fantastische weekends. Het schijnt er minder
fanatiek aan toe te gaan dan
bij de Skeuvel, we hebben
wat meer comfort ook, maar
dat klinkt mij alleen maar als
muziek in de oren (puntjes).
Het is leuk dat ook nieuwe
Gesneuveldleden
meegaan
met deze activiteiten.
Wat
mij hierbij opvalt is dat jonge
leden op minder mooie fietsen
rijden, meer moeite hebben
met geld uitgeven, en vooral
veel harder fietsen!
Maar
Sinds 3 jaar worden ook goed: dat gaat vanzelf over
fietsweekends georganiseerd hoor, ik waarschuw jullie vast.
met Hemelvaart. De eerste
Voor mijzelf gaat er de ko-
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Maar pas op. . . Want wat kan kun je eigenlijk beginnen met
er allemaal gebeuren in vijf racefietsen?
Ester
jaar?
• 6 bruiloften
• 4 kinderen

4

Burgers
nigd. . .

vere-

• veel koophuizen
Ja, daar ga je dan: weg uit
• en heeeeeeel veeeeeel bu- Twente om nu echt toe te tremapunten
den tot het, door sommigen zo
gevreesde, BuMa-leven.
In mijn geval met bestemming Amsterdam waar ik samende tijd veel veranderen men met onder andere de eerverwacht ik. Nog een paar ste voorzitter van Gesneuveld
maanden en Hessel-Jan en (Luc) in een flatje in de Waterik zijn niet langer met zijn graafsmeer woonde.
Hoe het allemaal is begontweeën maar met zijn drieën.
Hoe dit is, kan ik me nu nen weet ik eigenlijk niet meer
nog maar moeilijk voorstellen, zo goed:
Er was eens een kroegje gemaar anders wordt het wel.
Het lijkt mij echter geen re- naamd de Kikker, alwaar een
den om het Gesneuvelde le- aantal werkloze Skeuvelaars
ven achter me te laten. Marjan bijna elke dinsdag (gratis stokzei het al eens gekscherend: brood met brie!) wel 1 of
we moeten in de toekomst (meestal) meer biertjes wegmaar kinderopvang gaan re- tikten. Ik heb toch wel het
gelen met uitjes. En als we dan sterke vermoeden dat het idee
nog iets verder in de toekomst om een oudledenvereniging te
kijken dan zie ik slierten kleine starten daar geboren is.
Het was vanaf het begin de
schaatsertjes en kleine fietsertjes achter ons Gesneuvelden bedoeling om het heel simaangaan. Vanaf welke leeftijd pel te houden: niets formeels,

Gesmolten

8

Wat heeft vijf jaar Gesneuveld
opgeleverd?
• 8 gesmoltens
• 16 activiteiten
• 44 leden
Figuur 6: Schaatsen in Amsterdam.
al bij de Uithof stond en dat
was dan het begin van de
uitjes waarbij altijd wel iets actiefs wordt gedaan voor het
drinken, maar wat niet noodzakelijkerwijs met schaatsen te
maken heeft. (ditzelfde uitje
in Den Haag is trouwens ook
de BuMa-puntenlijst ontwikkeld onder de bezielende invloed van een paar biertjes en
de gouden plak van Jan Bos (of
was het iemand anders?4 )
Ondergetekende had de
taak op zich genomen om
penningmeester van dit clubje
te zijn. Ook hier geldt: geen
ingewikkelde dingen dus eens
per jaar worden de leden
gewoon verzocht om even
3
dus ook geen ingewikkelde autobescheiden contributie
matische incasso’s waar sommige le- de

geen statuten en zo3 en gewoon af en toe gezellig samenkomen en biertjes drinken. Kortom, af en toe net
doen als we nog even student
zijn.
De eerste uitjes werd er
ook nog wel eens geschaatst
(en daarna gedronken). Maar
op een mooie winterdag in
Den Haag kwamen een aantal mensen tegelijk aan op het
Centraal Station en werd redelijk unaniem besloten om die
dag maar eens aan het strand
te gaan wandelen. . . dit werd
even vlot telefonisch meegedeeld aan de afvaardiging die

den om vragen: gewoon betalen als
je de e-mail krijgt. . . zo moeilijk is dat
niet!

4
Ik dacht dat het Gerard van Velde was.
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over te maken zodat ze weer
mogen deelnemen aan alle
activiteiten en het clubblad
”Gesmolten”krijgen en daarmee tevens voorkomen dat
ze worden geroyeerd, aan
de schandpaal genageld in
diezelfde Gesmolten of worden uitgejouwd op uitjes
en worden veroordeeld tot
het betalen van rondjes. Die
rondjes worden trouwens
zo langzamerhand best een
kostbare zaak, gezien het feit
dat de teller op het moment op
zo’n 41 leden staat (waarvan
er 39 betaald hebben voor
2004 . . . .)
Verder is penningmeester
zijn natuurlijk niet zo’n zware
taak: Marjan heeft het als secretaris annex webmaster veel
zwaarder: petje af dus voor
Koerselvrouw!
Door drukke sociale verplichtingen (jaja, ik heb VEEL
BuMa-punten) kan ik helaas
wat minder vaak naar uitjes
dan ik wel zou willen, maar
komend voorjaar hoop ik hier
in de buurt een activiteit te organiseren.
Voor nu: 5 jaar Gesneuveld!
Applaus voor jezelf! Ik had

9

niet gedacht dat de club mensen waar we mee begonnen zo
zou uitbreiden, maar gelukkig
wel: heel leuk. Op naar de 10
dus!
Jan Jelle, jullie financiëel expert

5

Winterwortel

Dat fietsen en schaatsen goed
samengaan is algemeen bekend. Als je dus als fietser een
sport zoekt voor de winter is
de keuze snel gemaakt. Dus
op naar het halletje. Winterwortels5 en skippyballen vliegen om je oren. Heel leerzaam,
dat zou je niet zeggen als je
het zo leest. Helaas geldt voor
mij dat ik pas zo laat tijdens
mijn studie lid werd van de
Skeuvel dat het niet meer met
afstuderen te combineren was
om ook naar Deventer te gaan.
En tja, in het halletje schaatsen
met mijn beperkte techniek is
niet echt een sport die zoden
aan de dijk zet voor je conditie.
Dus in het voorjaar toch weer
5
Voor wie hem niet kent: een winter-wor-tel lang op één been glijden.
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helemaal opnieuw beginnen.
Desalniettemin heb ik in de
Skeuvel een erg gezellige vereniging gevonden, waar destijds veel meer te beleven was
dan bij Klein Verzet.

en lid-af worden kan altijd
nog. Maar . . . daar heb ik geen
enkele reden toe gevonden. Ik
vind het bij Gesneuveld enorm
gezellig. Vooral de Hemelvaart weekenden springen er
positief uit. Schaatsen is het
nooit voor mij geworden en
zal het denk ik ook nooit worden (hoewel, over een jaartje
woon ik wel erg dicht bij de ijsbaan in Utrecht dus wie weet).
Maar dat maakt gelukkig niet
uit, want soms lijkt Gesneuveld meer een oud-fietsclubvereniging.

Figuur 7: De training in het
halletje (Foto’s van de voor termen als winterwortel verantwoordelijke trainer zijn op de
Skeuvelsite onvindbaar!)

Ik ben wel erg benieuwd
waar het heen gaat met Gesneuveld. Het lijkt er wel
op dat de groep steeds groter gaat worden. Het laatste
jaar zijn er aardig wat mensen bij gekomen en een aantal
mensen heeft al aangegeven
ook lid te willen worden. Natuurlijk zie je niet iedereen op
alle activiteiten terug en uiteindelijk zal er wel een harde
kern overblijven. Ik hoop alleen dat de leden van het eerste uur niet weg gaan blijven
als het een wat grotere, diversere club wordt met mensen
die ze niet meer kennen van

Na het afstuderen werd ik
geconfronteerd met het dilemma: wel of niet lid worden
van Gesneuveld. Omdat ik bij
Gesneuveld nauwelijks mensen kende en het ook net een
periode was waarin er weinig
mensen overstapten naar Gesneuveld was het echt een dilemma. Uiteindelijk toch maar
besloten om lid te worden. Je
weet immers niet wat je mist
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vroegâh. Trouwen, kinderen
en andere Buma-punten toppers mogen natuurlijk geen reden zijn om elkaar niet meer te
zien. Maar: of het nu een vereniging gaat worden die bestaat
uit een vaste groep of eentje
waar steeds nieuwe mensen
bijkomen, eigenlijk maakt het
niet uit. Als ’t maar gezellig is.
Ilse
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