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Van de redactie

Beste Gesneuvelden,
Daar is hij dan eindelijk weer,
een spliksplinternieuwe versie
van ”Gesmolten”. Alle kopij
is inmiddels binnen.
Alleen
Stephan zou nog wat vertellen over zijn tegenwoordige
werkzaamheden. Ik heb echter
begrepen dat hij op vakantie is,
dus dit houden we dan nog van
hem te goed.

De brandende vraag die bij iedereen op de lippen lag toen ze
hun eerste blik op deze ”Gesmolten”wierpen is natuurlijk : ”Waar
is de zon ?” De zon, die natuurlijk als geen ander in verband
staat met ”Gesmolten”en die vanaf het begin op de omslag van ons
clubblad stond. Op de vorige versie stond ook al geen zon, maar
toen was de redactie vanwege een
verblijf in het buitenland tijdelijk
overgedragen aan Johan, die geen
digitale versie van de zon had. Inmiddels is Josée weer terug in Nederland, maar ze heeft mij, Johan,
verzocht om de redactie nog enige tijd te blijven doen. Tja, zo
neem je eens ”tijdelijk” wat over
en dan zit je er aan vast. Eigenlijk vind ik dit werk ook wel een
beetje leuk, dus dan zal ik ook
niet klagen, maar. . . Ik heb nog
steeds geen zon, dus ik heb maar
een sponsor gezocht, die kennelijk wel een markt ziet in ons ledenbestand, en daarom wel een
advertentie op de voorpagina wilde plaatsen.
Mocht je belangstelling hebben voor advertentieruimte op de
voorpagina van ”Gesmolten”, dan
moet je even contact opnemen
met mij, want het gaat de laat-
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ste tijd niet zo geweldig in de IT,
dus ik kan altijd nog wel wat extraatjes gebruiken. Het lijkt mij
overigens wel handig om dit even
buiten het bestuur om te doen,
want die lui kunnen het geld natuurlijk ook erg goed gebruiken
nu ze alledrie een koophuis hebben en als ik moet delen dan
schiet het voor mij weer niet zo
erg op.
Mocht een advertentie op de
voorpagina te duur zijn voor jou,
dan kun je natuurlijk ook net
zoals onze secretaris heeft gedaan, een advertentie plaatsen op
een andere plek in ”Gesmolten”.
Ik zou als ik jullie was, maar
eens navraag doen bij de penningmeester, want ook zij heeft er
goed voor betaald en gezien dat
koophuis, zal ze daar onze contributie wel voor gebruikt hebben
...
Dan heb ik nog iets te melden over de bestuursmededelingen en wel het volgende: De
eerste betreft dus dat befaamde
koophuis. De tweede betreft de
Bumma punten. Ik wil net zoals
Marjan iedereen verzoeken om je
punten eerlijk in te vullen en door
te geven. Trouwens, de buma
puntenlijst moet uitgebreid wor-
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den met stationcars en huizen met
parkeergarages ! De laatste mededeling is niet afkomstig van
het bestuur, maar van een tweetal
enthousiastelingen die zonder de
sollicitatieprocedure te zijn doorlopen, gewoon het bestuur kunnen omzeilen omdat ze goede
banden hebben met de redactie.
Wat betreft de inhoud van
die laatste mededeling, inderdaad
Luc de racefiets mag weer van
stal. Ik ken een zeker gesneuvelde die er al zo’n 200 km op heeft
zitten. Bovendien zit voor mij het
schaatsseizoen er weer op want ik
heb afgelopen zaterdag mijn eerste en laatste wedstrijd van dit seizoen gehad. Over de tijden zullen
we het maar niet hebben, maar die
andere trimmers waren in elk geval langzamer. Volgend jaar ga ik
toch maar weer eens een licentie
kopen want normale tijden voor
trimmers kunnen ze niet uitvinden. Eerst denk je dat de wedstrijd om half elf ’s avonds begint,
wat vrij laat is als je van zeven
tot acht ’s ochtends mag warmrijden, dan blijkt dat Marjan zo
nodig nog een wedstrijdje voor
jou moet rijden. Ondanks hevige aanmoedigingen rijd ze dan zo
langzaam dat de wedstrijd pas om
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kwart voor elf begint, tja dan ben
je dus weer om half twee thuis.
Voordat ik nog meer mensen
tegen mezelf in het harnas ga jagen, wens ik iedereen veel leesplezier en ook nog veel plezier in
het nieuwe fietsseizoen.
Met vriendelijke groeten,
Johan.
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Van de voorzitter

Hoi Gesneuvelden,
Allereerst moet ik mijn excuses maken naar Johan toe. Ik ben
echt veel te laat en mijn belofte
om het stukje gisteren (na ettelijke aanmaningen) in te leveren
ben ik ook al niet nagekomen.
Sorry.
Onze laatste activiteit
was het kerstdiner bij Simone,
waar ik heerlijk gegeten heb. Ik
hoop jullie ook. Ik neem aan dat
Simone nog weken uit de vriezer
restanten van het kerstdiner heeft
opgewarmd.
Onderwerp van
gesprek waren natuurlijk weer de
Buma-punten. Ik heb sindsdien
mijn best gedaan een beetje te
stijgen op de lijst. Als kersvers
huiseigenaar moet dat lukken zou
je zo zeggen. Maar ik zal vast
ook minpunten krijgen voor een
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vriendinnetje dat zes maanden
in Boulder (colorado, USA) zit.
Tijd genoeg dus om te klussen
in huis. We hebben een mooie
winter achter de rug. Niet alleen
wist het KNMI te melden dat
we heel veel zon hebben gehad,
maar ook was er eindelijk weer
eens natuurijsplezier. Waterland
(Simone’s achtertuin) en Ankeveen waren fantastisch. Ik heb
me zelfs op een stukje IJsselmeer
gewaagd (Gouwzee). Boven de
Gouwzee hing een dreigende
sneeuwlucht toen er een hevige
knal over het ijs weerklonk. In
eerste instantie dachten we aan
onweer, maar even later bleek dat
het ijs gebroken was. Een geul
van een meter breed scheidde de
beide schotsen. Met een stevige
sprong toch maar naar de overkant om de tocht naar Marken
te voltooien. Heerlijke dagen op
het ijs gehad dus. Maar ja, ik
blijf natuurlijk toch een kind van
de kunstijsbaan. Dit keer eens
geen langebaanwedstijden, maar
alleen marathons.
Resultaten
waren wisselend, maar het was
altijd vermakelijk. Het heerlijke
aan marathonschaatsen is dat
je geen wedstrijdvoorbereiding
nodig hebt. Vorige week was
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ik bijvoorbeeld rijkelijk laat en
ben ik zo vanaf mijn fietsje het
ijs opgestapt. De eerste ronden
gewoon rustig aan doen, dan
wordt je vanzelf warm. Is nog
eens wat anders dan al die stress
voor een 500 meter. De grootste
uitdaging van het jaar moet
nog komen. Dinsdag 18 maart
een vier (!) uurs wedstrijd in
Alkmaar. Twintig estafetteteams
van vier personen om in vier
uur zoveel mogelijk ronden af te
leggen. Onze tactiek is nu 2 a 3
ronden en dan de volgende. Dat
komt neer of 4 minuten rust! Ben
heel benieuwd. Waarschijnlijk
de hele zomer nodig om weer
te herstellen. De winter zit er
dus nagenoeg op. Kunnen de
fietsjes weer opgepoetst worden
voor mooie tochten door polder,
heuvels en bergen. Wellicht weer
met een groepje gesneuvelden?

Tot gauw,
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Mededelingen
het bestuur

3.1

Verhuizing secretariaat

De secretaris en dus ook het
secretariaat van Gesneuveld zijn
verhuisd. Het nieuwe adres is:
Edisonstraat 108
3553 BW Utrecht
Je elektronische post kun je
natuurlijk gewoon blijven sturen
naar gesneuveld@yahoo.com

3.2

BuMa-bokaal

In de tussenstand voor de BuMabokaal zijn slechts vier scores van
Gesneuvelden bekend. Dit betekent dat er nog 21 mensen zijn
die ofwel nog niet hun score hebben durven optellen ofwel die hun
score niet durven te versturen.
Kijk
snel
op
http://go.to/gesneuveld
en
klik
naar
BuMa-puntenlijst
om jouw score te berekenen
en mail deze vervolgens naar
Gesneuveld@yahoo.com !
De tussenstand voor de
BuMa-bokaal is als volgt1 :
1

Luc

van

Volgens mij dient er sinds dat koophuis wel een hertelling plaats te vinden
hoor Marjan !
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1.
2.
3.
4.

Melis Jan
JanJelle
Johan
Marjan

(1170 punten)
(830 punten)
(680 punten)
(490 punten)
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Ik zou iedereen die interesse heeft voor een gezellig
lang weekend met Gesneuveld
tijdens Hemelvaart willen aanraden. Noteer de data alvast
in de agenda en geef je op bij
3.3 Fietsen
Erich eghdijk@hetnet.nl of bij
Hoewel dit de wintereditie van Johan johan kunnen@hetnet.nl.
ons clubblad is, nadert het voor- Nadere informatie volgt binnenjaar met rasse schreden. Ster- kort.
ker nog, het voorjaar is inmiddels al weer begonnen. Met andere woorden, het wordt weer
eens tijd om te inventariseren of
er nog meer mensen willen fietsen rond Hemelvaart. Het Hemelvaart weekend loopt dit jaar van
28 tot en met 31 mei. Limburgs
mooiste wordt dit jaar al eerder
georganiseerd, namelijk zondag
18 mei. Voor wie dit te vroeg in
het seizoen is, is er 10 augustus
ook nog een versie.
4 Mountainbiken in
Het zal dus niet mogelijk zijn
Schoorl
om in het Hemelvaartweekend
een officiële toerversie van de
Amstel Goldrace te rijden. Dit
betekent natuurlijk niet dat we
niet kunnen fietsen gedurende
het Hemelvaartweekend. Sterker Vlak voor mijn afstuderen had
nog, we zitten nu ook niet meer ik als lid van de Skeuvel zijnde
vast aan Limburg, maar we kun- twee opties. Ik kon samen met
nen eventueel ook de Belgische de gesneuvelden gaan mountainArdennen op gaan zoeken.
biken in de duinen bij Schoorl
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of ik kon met de Skeuvels mee
naar deze zelfde duinen om te
gaan hardlopen, ook wel zandhappen genoemd.
De keuze
werd mij dus wel erg makkelijk
gemaakt en zo kwamen we met
een twaalftal gesneuvelden bij
elkaar om te gaan mountainbiken.
Diverse mensen beschikten over
een eigen mountainbike, gelukkig
was het ook mogelijk om er eentje te huren. Na wat gepruts met
versnellingen en in grote hoogte
verstelbare zadels konden we dan
toch vrij snel vertrekken. Nadat
we de eerste kilometers afgelegd
hadden, moest ik denken aan
een bestuurswisseluitje waarbij
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we ook gingen mountainbiken.
Van de tien personen die toen
meegingen was meer dan de helft
minimaal een keer gevallen. Ik
was nog niet klaar met denken
hoeveel mensen er toen gevallen
waren en ik hoorde achter mij
een geluid dat er verdacht veel
op leek dat er iemand van zijn
fiets was gevallen. Toen ik een
stukje terugfietste zag ik Jan Jelle
beduusd op de grond zitten, zijn
fiets lag een eindje verderop.
Gelukkig was Jan Jelle nog heel
en nadat hij al het zand van
zich af had gestoft konden we
weer verder. Uiteindelijk heeft
iedereen een mooi eindje kunnen
mountainbiken. Verdwalen kon
niet doordat er een rondje van
vijftien kilometer uitgezet is in
de duinen.
Uiteraard was er
een aantal bikkels die het nodig
vonden om na het eerste rondje
nog een extra rondje te fietsen
teneinde toch echt moe thuis te
komen. Vanaf de verhuur van de
fietsen was het maar een klein
eindje naar het huis van Ester
en Hessel. Mirjam zou bij mij
in de auto zitten omdat zij de
weg wist. We kwamen dan ook
nog vrij snel aan nadat we alle
toeristische plekjes van Alkmaar
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hadden gezien. Na een korte
douche en wat eten en drinken
gingen we rond een uurtje of
zeven op naar de plaatselijke
Italiaan om een hapje te eten.
Hierna werd verder gegaan met
het serieuze gedeelte, stappen
in Alkmaar. Deze stad bleek
een ideale uitgaangsgelegenheid
omdat er op hetzelfde moment
ook Kermis was. Hier lieten de
aanwezige gesneuvelden zich dan
ook niet door weerhouden. En
na een aantal stoere verhalen bij
heftig uitziende kermisattracties
vertrokken veel mensen op tijd
weer naar huis. Jammer, Alkmaar

leek een gezellige stad en dat
bleek achteraf ook wel weer uit
de verhalen van de mensen die
toch besloten om maar te gaan
stappen!
Joris.
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Advertentie

Als Oud Leden Vereniging onderhoudt Gesneuveld de contacten tussen verschillende oudskeuvelaars. Bij Gesneuveld zijn circa 25 mensen lid en worden circa drie keer per jaar activiteiten georganiseerd. Gesneuveld is daarom op zoek naar:

ENTHOUSIASTELINGEN
MET IDEEËN VOOR LEUKE GESNEUVELD-ACTIVITEITEN
Functie-inhoud:
• Initiëren van een activiteit, in overleg met het bestuur van de vereniging
• Vaststellen van het activiteitenprogramma
• Zorg dragen voor de uitvoering en eventueel het bieden van logeercapaciteit

Functie-eisen:
• Inzicht in en ideeën voor mogelijke leuke activiteiten
• Enthousiasme
• Kunnen werken met Outlook of andere e-mailfunctionaliteiten
• Bij voorkeur woonachtig in de plaats of omgeving waar de activiteit zal plaatsvinden

Overig:
• De omvang van een activiteit is in principe vastgesteld op 2 dagdelen (middag/avond),
in een aantal gevallen aangevuld met 1 extra dagdeel (nacht). Het is echter zeer goed
mogelijk om activiteiten van meerdere dagdelen te organiseren (denk hierbij aan (lang)
weekend of (mid)week) (dergelijke initiatieven verdienen extra waardering).
• Er kan voor een samenwerking tussen verschillende enthousiastelingen worden gekozen.

Uw reactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met gesneuveld@yahoo.com.
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6 En wat doe jij nou ?
Momenteel niet zo veel dus...
Vanwege een vakantie en allerlei
andere drukte, is het er deze keer
niet van gekomen. We zijn benieuwd wat het de volgende keer
wordt.

7 Het kerstdiner
Tegen het einde van het jaar, wanneer de nachten lang zijn, wordt
er weer heel wat afgegeten tijdens de kerstdagen. Dit jaar was
er voor het eerst in de historie
ook kerstdiner van Gesneuveld.
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En met succes. De zelfgemaakte gerechten, de nodige biertjes en
wijntjes en een grote dosis gezelligheid zorgden voor een geslaagde avond. Hier volgt het verslag
van deze happening bij Simone
thuis.
Simon en ik hadden ons relatief laat opgegeven, maar natuurlijk mochten we ook komen. Alleen moesten we nog wel een salade maken volgens Simon. Na
het mailtje van Simone drie keer
van voor naar achter en terug te
hebben gelezen dachten we als
conclusie: ”Het lijkt wel of we
het hoofdgerecht moeten leveren,
daar zijn we dan mooi klaar mee.”
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Na zaterdag de halve C1000 in
Hengelo te hebben leeg gekocht
en de kaasboer van zijn laatste
plakje geitenkaas te hebben afgeholpen, konden we richting het
verre westen vertrekken. De bus
leverde ons keurig op tijd in Hengelo af. De NS werkte helaas
wat minder goed mee. Na twintig minuten op een trein te hebben
gewacht, leek ons wachten eindelijk beloond te worden. Heel
in de verte zagen we een schijnsel naderbij komen, wat op een
trein leek. Toen de trein eindelijk met een slakkengangentje
het station kwam binnenrijden en
stopte, dachten we dat we het nu
wel weer gehad zouden hebben,
en namen plaats in deze trein.
Net zo langzaam als de trein het
station binnen was komen rijden,
kroop de trein verder, tot deze aan
het eind van perron schokkend
weer tot stilstand kwam. Daarbij werden we door de conducteur vriendelijk verzocht om deze trein te verlaten aangezien deze trein zich niet sneller dan stapvoets kon voortbewegen. Gelukkig kwam de volgende trein al vrij
vlot daarop. In Deventer ging het
opnieuw mis. De trein waar we
in zaten bleek niet te kunnen kop-
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pelen met het gedeelte wat gereed
stond in Deventer. We werden
keer op keer verstoten. Tenslotte
zagen ze van het koppelen af en
propten ze alle mensen uit het andere gedeelte bij ons in. Al met al
leverde het ons drie kwartier vertraging op.
In Amsterdam moesten we met
de IJ-pont het IJ over. Hier kwamen we Josée tegen die pas bij
aankomst aan de overkant doorhad dat Simon ook met mij mee
was gereisd. Vervolgens waren
we Josée nog bijna kwijt, omdat
ze in de eerste de beste witte auto
wilde stappen. Vincent heeft ons
meer op gevoel dan op zicht naar
Ransdorp gereden. Mistig dat het
was. Bij het bordje Ransdorp
moest Vincent nog een noodstop
maken, omdat Simon kon zien
dat er toch echt Ransdorp op dat
plaatsnaambord stond.
Bij binnenkomst bleken we
niet eens de laatsten te zijn.
Marjan en vriend moesten ook
nog komen. Hierbij bleek al vrij
snel dat er eten in overvloed was.
Iedereen kon naar hartelust zijn
maagje vol eten met al het lekkers
dat iedereen had meegenomen
uit eigen keuken. Naar schatting
waren we zeker met 20 mensen,
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maar hoogstwaarschijnlijk waren Nog steeds nagenietend van het
er nog wel meer aanwezigen. lekkere weekendje.
Precieze tellingen ontbreken. Om
een uur of twaalf besloten enkele Sjouke.
gasten (Marko, Simon, Gabriël,
mezelf en Johan?2 ) dat het tijd
werd om de omzet van plaatselijke kroeg te stimuleren. Bij
aankomst bleek alleen het bordje
HEINEKEN nog te werken. De
deur was met geen mogelijkheid
open te krijgen. Daarop besloten
we nog maar een kleine dorpswandeling te maken: dezelfde
weg terug. Ondertussen waren de
meeste gesneuvelden huiswaarts
gekeerd. Aangezien Simon het
Koehandel-virus toen ook al
aardig te pakken had, moest er
dus gekoehandeld worden, en tot
wel twee keer toe. Gabriël bood
weinig weerstand, want die stond
al half in de slaapstand. Om een
uur of vijf kwamen we tot de
conclusie dat het toch maar tijd
was geworden om onze oogjes
te sluiten. De volgende ochtend
konden we nog rijkelijk van de
overblijfselen van het kerstdiner
genieten. Het ontbijt ging er dan
ook goed in. Na de schoonmaak
gingen we weer huiswaarts.
2
Nee, hij was slim genoeg om direct
te verwachten dat de kroeg dicht zou zijn

