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Van het bestuur

1 Ook deze keer kon de voorzitter geen
tijd vrijmaken voor ons toch ge1 renommeerde blad ”Gesmolten” (ik
vraag me eigenlijk af of de voorzitter überhaupt al wel eens een stuk2
je heeft geschreven sinds zijn aantreden?) Vandaar maar weer een ”van
2
het bestuur” in plaats van ”van de
2
voorzitter”.
2
Sinds de vorige Gesmolten zijn er
inmiddels alweer een aantal activitei2
ten geweest, het nieuwjaarsdiner en
het fietsweekend. Elders in dit blad
2
hierover ongetwijfeld meer.
3
Intussen zijn er ook de nodige familieberichten te melden binnen Ge3
sneuveld, zoals dat natuurlijk een
3
echte burgerclub betaamd. Op 16
April is JanJelle getrouwd met zijn
3 Regien. Op deze zelfde datum kre4 gen Nico en Mirjam er een koter
7 bij:Matthijs Sander. En ook Erich
9 heeft een tussensprintje getrokken
en is op 19 mei getrouwd met Es12 ther. Allemaal bijzonder gefelici12 teerd!! En we zullen ons binnenkort
14 als Gesneuveld-bestuur maar eens
15 gaan beraden over hoe dat in de
17 toekomst moet op onze Gesneuveld18 uitjes: babysitters inhuren? De aan19 hang mee om te koken op fietsweekenden?
Overigens is ook de bumalijst na
opmerkingen
op de verschillende ac21
tiviteiten enigszins aangepast. Er
22 zijn een aantal nieuwe dingen op-
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gekomen, zoals een senseo-apparaat,
fietstassen en een labrador puppy. En
bijvoorbeeld het nog moeten behalen
van studiepunten is iets lager gewaardeerd dan eerst. En nog lang niet iedereen heeft zijn bumascore doorgemaild!!
Voor de komende tijd zijn er helaas nog geen concrete activiteiten
gepland. Er zijn wel een aantal vage ideeën. Houd daarom de site en
je mailbox goed in de gaten voor de
laatste informatie. En als je ideeën
hebt, laat deze dan horen, via de mail
of het gastenboek op de gesneuveldsite! Dus hopelijk snel tot ziens,
op een leuke activiteit, ergens in het
land . . .
Namens het bestuur,
Marjan.
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Van de redactie

Gesmolten

smolten site zo’n handige informatiebron en aangezien zij deze keer
zorg draagt voor het op papier komen
van ”Gesmolten”. Ik wens iedereen
veel leesplezier.
Met vriendelijke groeten,
Johan.

3
3.1

Mededelingen
het bestuur
Nieuwjaarsdiner
fietsweekend

van
en

Het afgelopen half jaar zijn er weer
een paar zeer geslaagde activiteiten
geweest: het nieuwjaarsdiner in Deventer (opkomst: 18 personen, met
heerlijke salade, soep, vis, aardappelschotels, groenten, toetjes en koffie) en het fietsweekend in Luxemburg (veel mensen en heel erg veel
bikkelfietskilometers). Het is de bedoeling deze twee activiteiten jaarlijks te blijven organiseren. Wel zijn
we nog op zoek naar een mooie locatie voor ons kerst/nieuwjaarsdiner
aan het einde van dit jaar en naar
een enthousiaste organisatiecommissie voor ons fietsweekend van volgende hemelvaart.

Beste Gesneuvelden,
Hier ligt hij dan weer op de deurmat. De nieuwste versie van ”Gesmolten”. Dankzij een uitgebreid relaas over de belevenissen in Luxemburg en een zestal nieuwe leden dat
zich voorsteld, hebben we wederom
een dikke oplage. Ik wil iedereen die
bijgedragen heeft aan de totstandkoming van deze ”Gesmolten”bij de- 3.2 Gastenboek
ze wederom hartelijk bedanken en
Marjan in het bijzonder. Aange- Op de website van Gesneuveld
zien de door haar onderhouden Ge- (http://go.to/gesneuveld) kun je nu
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ook een gastenboek vinden. Handig
om bijvoorbeeld data voor een uitje
door te nemen, andere informatie uit
te wisselen of natuurlijk om even bij
te kletsen.

3.3

Agenda

Op de Gesneuveld-agenda staan momenteel nog weinig concrete dingen
gepland, maar wel veel vage plannen. Als jij een leuk idee hebt voor
een activiteit, en/of zin hebt om te
helpen organiseren, meld je dan aan!
Momenteel staan de volgende vage
plannen gepland:
3.3.1

Laserquesten in Rotterdam

Op een nog onduidelijke datum: In
het kader van de vroegere succesvolle barteamuitjes is het idee geopperd
om het skeeleruitje in Rotterdam te
vervangen door of aan te vullen met
laserquesten.
3.3.2

Bierfest in Duitsland

3.3.4

Wadlopen in Groningen

Ergens in de zomer van 2005: We
zouden deze zomer al gaan wadlopen, maar wegens drukke agenda’s is het maar vast een jaar verschoven.
De organisatie is in
handen van Mirjam, wellicht aangevuld met Marko en/of Maurice
(?) Als je goede ideeën hebt voor
een leuke activiteiten, laat het dan
even weten door te mailen naar
gesneuveld@yahoo.com!

3.4

Verjaardagen

Om op je kalender te schrijven en
om in de gaten te kunnen houden
waar je binnenkort taart kunt gaan
eten! (overigens opvallend dat er
veel mensen op dezelfde dagen jarig
zijn, en vooral de 6e van de maand is
3.3.3 Fietsweekend
populair). Hierbij een overzicht van
Hemelvaart 2005: Er is nog niet dui- alle jarige Gesneuveld-vriendjes en delijk waar en door wie, maar dat het vriendinnetjes (als je er niet in staat,
er komt is zeker, dus hou de data rond geef je geboortedatum dan nog even
hemelvaart alvast vrij!!
door op gesneuveld@yahoo.com).
September : Er was op het fietsweekend een idee geopperd om bij Arie
in Duitsland bier te gaan drinken, zo
eind september.
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Januari
1. Simon
6. Marga
6. Erich
10. Karin
10. Stephan

Februari
7. Vincent
14. Tenny
16. Berco
18. Arjan
23. Josée

Maart
6. Bauke
17. Jan-Willem
21. Richard
22. Marjan

April
4. Gabriël
6. Simone
6. Ilse
6. Karen
17. Gijs

Mei
3. Luc
20. Marko
25. Erwin

Juni
3. HJ
4. Marcel
6. Rudo
30. JanJelle

Juli
12. Maartje
24. Ronald

Augustus
12. Mirjam
29. Marjan

September
22. Maurice

Oktober
4. Joris
5. Cor
30. Jeroen

November
11. Ester

December
4. Melis
5. Sjouke
17. Johan
31. Frank
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Hemelvaartweekend
Luxemburg

We zijn dit jaar met veel mensen naar
Luxemburg geweest en hebben aldaar veel gefietst. Vanwege de grootte van de groep, de niveau verschillen in het landschap en in de fietsers, werd de groep veelvuldig opgesplitst. Daardoor heeft iedereen
weer andere dingen beleeft en daarom hebben we drie personen gevraagd om het één en ander op papier
te zetten. Hier komt hun verhaal:

lekker eten, heerlijk weer, mooie locatie, goede organisatie en een ouderwets gezellige sfeer, zijn slechts
enkele termen die op dit hemelvaartarrangement los gelaten kunnen
worden. Een minpuntje wil ik jullie
overigens niet onthouden: de bedden
in de woonkamer waren echt uit het
stenen tijdperk. Maar goed, dan blijft
4.1 De Kamikazemier
er nog iets ter verbetering over voor
Voor de verandering werd er dit het volgende jaar.
jaar eens geen fietsvakantie georgaVoor mij was het overigens de
niseerd in België in Nederland, maar eerste echte ”Gesneuveld”-ervaring.
in het laatste gedeelte van de BENE- Hierbij moet ik mededelen dat er
LUX, oftewel Luxemburg. Achter- vooraf wel wat vooroordelen over
af bleek dit een gouden greep te zijn zo’n Gesneuveld Fietsweekendje de
geweest. Leuke heuvels, strak asfalt, ronde deden. Deze vooroordelen zijn
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kwantitatieve punten te noemen. Zo
is het autogebruik bij Gesneuveld ongeveer 1 op 2 (personen per auto),
waar dat bij de Skeuvel nog gemiddeld 1 op 5 was. Dit hangt misschien
samen met het eveneens hoog aantal
stelletjes bij Gesneuveld en met het
feit dat er gebroken is met de traditie
om na Maastricht alles op de fiets te
doen.
Hierna volgt een korte impressie
uit
het dagboek:
deels wel en deels niet uitgekomen.
Het belangrijkste vooroordeel dat er
wel niet zo hard gefietst zou worden Dag 1 De eerste dag was een
als bij de Skeuvel, bleek in het geheel ”hoe-rijden-we-zo-snel-mogelijkToen we
niet te kloppen. Het leek er op of de naar-Bourscheid-dag”.
tijd stil had gestaan, omdat er weer aankwamen (Marko en ik) was het
ouderwets werd gebikkeld, waarbij zelfgeı̈mproviseerde terras nog open
iedereen vooral zichzelf probeerde te en konden we zo aanschuiven en
overtreffen. Jammer dat er geen PR- genieten van het lokale biermerk
”Diekirch”. Hierbij hebben we het
tijden beschikbaar waren.
Natuurlijk zijn er ook wel wat ver- nog laat gemaakt met een flesje
schillen aan te wijzen. Ten eerste Wodka.
probeert een ieder bij Gesneuveld
een andere Gesneuvelde zoveel mo- Dag 2 Op hemelvaartsdag gingen
gelijk BUMA-punten aan te smeren. we dan eindelijk lekker fietsen, waarDit leidt tot heftige brainstormsessies bij de groep opgesplitst werd in kleiover welke zaken en gewoontes pun- nere groepen. Onderweg zouden we
ten moeten opleveren, zowel in po- elkaar weer terug zien, wat slechts
sitieve als negatieve zin. Dit heeft gedeeltelijk gelukt is. Na wat rondjes
mij ondertussen (mede dankzij Mar- gereden te hebben, hebben we een
ko) ook heel wat extra punten op- mooi terrasje uitgezocht, waarbij het
geleverd, zodat de mensen met de overigens lang wachten was op de
baby’s misschien ooit nog ingehaald bediening. Toen ze ons in de gaten
kunnen worden. Overigens vond ik hadden, wisten ze in ”no time” een
het onderwerp ”Uitvaartverzekering- paar schalen met pannenkoeken op
ook zeker BUMA-punten waard. In tafel te toveren. Deze gevallen liede tweede plaats zijn er wel wat ten zich dan ook goed smaken. Ove-
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rigens hadden we ook langs de kant meeste mannen ook wel was opgevan de weg wat eten kunnen oppik- vallen. Waarschijnlijk zat dat ook bij
ken, aangezien de Portugezen mas- de prijs in.
saal bezit hadden genomen van de
Luxemburgse bermen, druk aan het
barbecuen.
Dag 4 Dit was een pechdag. Een
dag die er vaak ook bij zit. Dit
Dag 3 Het was deze dag aanmer- keer was Gijs het slachtoffer. Gijs
kelijk koeler, maar we lieten ons niet besloot aan het eind van een afdavan de wijs brengen. Bij een hotel ling zijn dérieur er helemaal af te
gingen we stug op een terras zitten. trappen. De 18-speed van zijn fiets
Er was dan ook genoeg plek, omdat werd ineens gedegradeerd tot een 1de ”normale” mensen het net iets te speed, waarbij de kans bestond dat
onaangenaam buiten vonden. Mis- het achterwiel een eigen leven ging
schien was dit ook wel een poging leiden. Dit betekende met andeom van de BUMA-punten af te ko- re woorden, dat er voorzichtig naar
men. ’s Avonds gingen we lekker het eerstvolgende dorp gefietst moest
worden, met de nodige knechten om
de gang er een beetje in te houden.
In Diekirch gingen Gijs en Melis Jan
naar een fietsenwinkel. Uiteindelijk moest Gijs met de bus naar een
Cannondale-dealer. Dit lukte wonderwel, want een paar uur later kwam
Gijs met een herboren Cannondale
terug. Ondertussen gingen wij ons
(best asociaal) te goed doen in het
centrum aan enkele overheerlijk beuit eten, waarbij het duidelijk werd legde broodjes, waar Marko zijn ondat kwaliteit zo zijn prijs heeft. Ge- weerstaanbare eetlust weer eens ten
lukkig kwam de serveerster ons lek- toon spreidde. Daarna werden wij
ker verwennen door alle restjes uit nog even op de proef gesteld door
de keuken bij ons op tafel te leg- Melis Jan, die maar van geen opgen. Hierbij viel het Josée op dat ze houden wist (krijgt hij daar negatiezich wel steeds meer op haar gemak ve BUMA-punten voor ofzo???). ’s
ging voelen (zichtbaar in de presen- Avonds wisten Maurice en ik een bed
tatie van haar decolleté) waarbij ik te veroveren bij Ilse en Mirjam in
dan maar moet bekennen dat dit de huis. Dat was een hele vooruitgang.
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Dag 5 Op deze dag besloot ik om
nog maar eens alles uit de kast te
halen. Althans op de eerste berg.
Hier kwam ik glansrijk als eerste boven. Gelukkig waren de beste goden
al naar huis gegaan. Daarna ben ik
steeds gezellig met Ilse omhoog gefietst, waarbij we Gabriël en Maurice
in het stof lieten bijten.
’s Avonds was de groep tot de helft
gereduceerd. Veel Gesneuvelden wa-

ren al weer naar huis terug. In ons
huisje hebben we het nog even gezellig gemaakt, waarbij de laatste voorraden eten en drinken naar binnen
werden gewerkt.

Dag 6 Inpakken en wegwezen! In
de auto kwam pas het besef dat dit
mooie weekje alweer voorbij was.
Al met al was het een geslaagde
vakantie. Hopelijk wordt het de volgende keer net zo gezellig!
Sjouke

4.2

Een mountainbiker

In 2003 was het in de Belgische Ardennen super gezellig en dan vraag je
je af of dat in Luxemburg geëvenaard
kan worden. Daar ga ik niet meteen
antwoord op geven. Eerst maar eens
een verslag van dag tot dag.
Woensdag 19 mei komt iedereen
in Luxemburg aan. Het aantal auto’s
laat zien dat de meeste mensen aardig aan hun Buma-punten werken en
ik doe vrolijk mee. Opvallend is dat
voor het eten alle mensen al gearriveerd zijn die in 2003 ook mee waren. Geleerd van de drukte op de weg
van vorig jaar? Alleen Erich was er
niet bij, maar die moest nou net deze dag uitkiezen om te gaan trouwen.
Rond tien uur belt Josée op dat ze bijna vertrekken. Ja, dat is ook een manier om de files te ontwijken . . .
De volgende dag wordt ”en groupe” vertrokken. Tenminste . . . er is
meteen al een splitsing omdat de
klim vanuit het basiskamp voor de
meesten toch wat te veel gevraagd
is. Al snel vind een hergroepering
plaats. Bovenop de eerste echte klim
van de dag wordt besloten de groep
toch maar op te splitsen en elkaar
in Wiltz weer te ontmoeten. Overmoedig als ik was besloot ik met de
snelle groep mee te gaan (daar zouden toch wel meer mensen meegaan
met mijn snelheid?). Maar nee, dit
jaar waren er toch wat meer snelle jongens mee en het viel dan ook
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zwaar. De tocht naar Wiltz was een
aparte gewaarwording. Overal langs
de weg waren mensen aan het bbqen. Achteraf bleken het Portugezen te zijn en de meesten waren in
Wiltz te vinden. Gelukkig hebben
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en valt het verschil wat minder op.
Op weg naar Diekirch vinden we uit
dat weggetjes die niet op de kaart
staan toch echt het mooist zijn. Helaas leidt het weggetje van de ene
drukke autoweg naar de andere. In
Diekirch is het nog te vroeg voor een
terrasje (en te koud!) dus we fietsen verder naar Vianden. Aldaar toch
maar een terrasje gepakt. Vervolgens
ging de route verder via een langzaam aantrekkende klim (tot 17%!)
waar de meesten aardig op stuk gingen. Bovenaan was dan ook al besloten op te splitsen voordat de laatsten
boven waren. En dat was maar goed
ook, want uiteindelijk heeft de snelle groep twee keer zoveel kilometers
gemaakt. Via Consthum ging de terugweg bijna alleen maar naar beneden. Dus de grote plaat erop en fietsen maar . . . En dan leer je dat een afdaling lang niet altijd naar beneden
gaat. Als toetje van de dag moeten
we weer omhoog naar Lipperscheid,
de verschillende groepen elkaar toch
een inmiddels bekende klim.
nog gevonden (en twee van de drie
groepen hebben genoten van heerlijDe derde dag besluiten Johan en ik
ke crepes). Na een hergroepering in om de ATB te pakken. Jammer gede middelste groep terechtgekomen noeg niet meer ATB-ers mee en de
was de terugweg een stuk relaxter. rest heeft echt wat gemist. Op de raHoewel: Josée had er zin in en trok cefiets zie je veel, maar op de ATB
flink door. Met hulp van Marko lukte ben je pas echt één met de natuur
het ternauwernood om weer aanslui- (lekker cliché maar daarom niet minting te vinden.
der waar). Dus een aanrader voor
Op dag 2 lukt het op een of ande- volgend jaar . . . De tocht begon eenre manier weer om bij Johan, Melis voudig langs het water van de Suen Gijs in de groep te zitten. Nu is re. Snel daarna ging het echter zeer
het gelukkig een wat grotere groep steil en lang omhoog naar Goesdorf
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(kruissnelheid: 5 km/u). Daar was
de 17% van de dag ervoor niets bij.
Mooie klimmetjes en dito afdalingen
wisselden elkaar vervolgens af. En
alsof Murphy in de buurt was: in
de laatste afdaling moesten we dwars
door de modder en moest de fiets alsnog gepoetst worden.
De laatste dag wordt begonnen
met een klim naar Bourscheid via de
noordkant. Sjouke (Kami)kazemier
is als eerste boven. Nog net als tweede volgt Arie (die op het allerlaatse moment pas doorheeft dat ik hem
met Gabriël nog probeer te kloppen
op de streep). Niet veel later volgt
Maurice. Dan is het even wachten,
want de rest is iets later aan de klim
begonnen. En het is koud bovenop. Uiteindelijk gaat de groep weer
in twee delen verder. Het is de bedoeling om een mooi weggetje op te
zoeken waar de ATB-route van gisteren ook overheen liep. Na een lange
klim naar Goesdorf blijkt het weggetje toch niet zo eenvoudig te vinden dus fietsen we door naar wederom Wiltz. Bij de snackbar werken
we een friet en hamburger naar binnen en dat valt zwaar. Op de terugweg vinden we gelukkig wel het
juiste weggetje. Een mooie afdaling
volgt en via een even mooi weggetje
gaan we weer omhoog om 100 meter verder weer op dezelfde weg uit
te komen. Vanaf Dahl is het dan alleen nog da(h)len en de laatste klim
naar Lipperscheid maken een eind

aan de mooie kilometers door het
rustige Luxemburg.
Naast het fietsen was er natuurlijk
ook veel gezelligheid, veel bier, een
avondje uit eten in het luxe restaurant
op het terrein, koehandel, nog meer
bier, een voetbal in het water, kapotte derailleurs en nog veel meer. Het
antwoord op de vraag die ik aan het
begin stelde is dan ook een volmondig ’ja!’. De Ardennen vakantie was
ook dit jaar weer geslaagd. Een uitdaging dus voor volgend jaar . . .
Ilse

4.3

Eén van de lauwe ploeg

Woensdag Samen met Hessel-Jan
vertrok ik al op woensdagochtend
richting Luxemburg. Na een drukke tocht (over Antwerpen i.v.m. gigantische files) kwamen we mooi op
tijd aan in Bourscheid. Hier kwamen
tegelijk Maartje en Joris aan. Nadat
we de huisjes bekeken hadden kozen
we een kamer, Hessel en ik waren zo
aardig een stapelbed te nemen, zodat alle andere stelletjes een tweepersoonskamer konden krijgen.
Al voor etenstijd was de hele
groep van vorig jaar aanwezig. Op
één na, maar die had er dan ook
een goede reden voor, Erich: van
harte gefeliciteerd! In de loop van
de avond/nacht arriveerde iedereen,
waarbij Josée en Melvyn het wel erg
bont maakten wat aankomsttijd betreft!
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Het was een gezellig weerzien, en
ook kennismaking, want ik kende zeker nog niet iedereen. Zo was ik aan
het koken toen ik een mij onbekende jongeman in onderbroek de rivier
in zag springen (de bal had hij hierin
geschoten). Ik vroeg Ilse: wie is dat?
Het bleek Frank te zijn. We hebben
goed gegeten, mede dankzij het inkoopbeleid van Gabriiël. Ik geloof
dat er nog een paar gingen fietsen,
naar het kasteel, de fanatiekelingen!
De steile afdaling naar de camping
had mij al behoorlijke angst ingeboezemd!!!!!!
Donderdag: De nacht was niet
ideaal, ik was op mijn chagerijnigst
na een slapeloze nacht, de automatische ventilator van de douche was
de grootste boosdoener. Maar met
zoveel ingenieurs aanwezig is er natuurlijk een snelle oplossing gevonden voor dit euvel, de zekering werd
verwijderd en mijn nachtrust voor de
komende nachten was verzekerd.

De eerste fietstocht vertrokken we

Gesmolten

met de hele groep. De groep bleek
zeer te verschillen wat snelheid betreft. Na een kilometer of 15 werd de
groep daarom opgesplitst. Ik voelde mij erg sterk de eerste klimmetjes en besloot mij bij de middelste
groep aan te sluiten. Ik bleek mijzelf een beetje overschat te hebben,
maar dat terzijde. Gelukkig waren er
velen met een kaart onder de groep,
dus we vonden de weg naar Wiltz
zonder moeite. We maakten nog wel
twee uitstapjes naar een hele snelle
weg (over vrij vlak terrein) en maakten een toeristisch uitstapje naar een
steenafgraving (via een steile afdaling, die we weer mochten beklimmen). De route was erg mooi, de
hellingen waren pittig. Toen we in
Wiltz aankwamen was ik best moe.
De rest van de groep volgens mij
wat minder. We vonden een prachtig terras, met picknickbanken. Er
was een groot feest in Wiltz, waar
het precies om ging en wat iedereen
daar deed werd niet helemaal duidelijk. Na een frietje, broodjes worst,
bijvullen van bidons (de dame achter de bar vond het prachtig) waren
we wel toe aan de terugreis. Volkomen onverwacht kwamen we de rest
van de groep juist op dat moment tegen, ook zij wilden verder en uiteindelijk richting Bourscheid. De route werd daarom weer en groupe aangevangen. We begonnen langs een
drukke weg met overal picknickende
Luxemburgers, hoe drukker de weg
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hoe meer Luxemburgers er langs gingen zitten, best vreemd. Op een gegeven moment splitsten we weer op,
nadat ik in een afdaling lek had gereden fietsen we nog met Marjan,
Robert, Mirjam, Hessel en Maartje.
Een mooie rit langs de rivier, de Sure. Mirjam had trouwens nog maar
sinds heel kort een racefiets en dit
was voor het eerst dat ze in heuvelachtig terrein fietste. Een hele prestatie, want ze hield het de volle vier
dagen vol!!!! Uiteindelijk waren we
toch best blij dat we de hutjes weer
zagen. Het was al met al een pittige maar erg mooie rit geweest. Toen
we lekker buiten zaten bleken we geluk te hebben, we hadden een jarige
in ons midden. Marco had zelfs voor
gebak gezorgd! De meesten waren
behoorlijk moe ’s avonds. Iedereen
sliep daarom wat eerder/langer.
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ik niet meer), een prachtig fietspad.
Na een lange klim kwamen we in
een dorpje, waar we gingen lunchen.
Een goed gevulde soep (eh, bouillonnetje) en taart werd het meest gegeten. In het restaurant werd raar opgekeken toen we in fietskleding richting de toiletten gingen. Na deze stop
kwam een pittig gedeelte van de route. Veel klimmen en dalen. Het was
erg mooi, maar op een gegeven moment werd het me wat veel en dit
liet ik natuurlijk weer blijken (sorry jongens). Maar blijkbaar was de
redding nabij, want daarna was het
afgelopen met het pittige en hadden
we mooie minder steile stukken. Zeker met Sjouke en Frank als windscherm haalde ik de camping met gemak. Later hoorde ik dat Maartje en
Mirjam het zwaarder hadden op dat
moment. Die hadden dus ook wel
zo’n windscherm kunnen gebruiken.

Vrijdag: Ons huisje was als laatste wakker. Dit zijn we niet gewend
van Maartje, Joris, Frank, Hessel en
Ester. Het bleek ook dat een aantal mensen niet gewend was ’s ochtends te wachten en daarom maar
vertrok. Maar gelukkig was er een
lauw groepje van ongeveer 10 man
dat bij de uitgang van de camping
op ons wachtte. We begonnen met
een relaxed stuk langs de rivier, de
andere kant op deze keer. Al snel,
In hutje 13 aten we 4 tosti’s. ’s
na één klim waren we in Diekirch. Avonds gingen we uit eten in het
Arjen stippelde een route uit, weer hotel dat bij onze bungalows hoorlangs een rivier (hoe die heet weet de. Daar at ik lekker vet, ham,
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friet, salade in olie etc. Het restaurant werd gevuld met Gesneuveldgeluiden. Gelukkig waren we met
een aquarium van de andere gasten
afgescheiden.
Zaterdag: Rustdag. Met Arjen,
Frank en Maartje ging ik naar
Luxemburg stad. Arjen gaf ons
hier een perfecte rondleiding, het
is een mooie, groene stad met veel
mooie gebouwen. Erg gelikt allemaal. We waren blij toen we vlakbij
onze parkeerplaats wat graffiti ontdekten. Luxemburg blijkt verder veel
te spenderen aan beeldende kunstenaars, overal zag je beelden, modern
en klassiek.
Hierna vertrokken we richting een
dorpje in de buurt (sorry, ik ben de
naam vergeten), hier wonen de ouders van Arjen. Arjens vader Arie
had al gehoord dat we langs kwamen
en had een taart voor ons gebakken!
Smullen dus. Na een tijdje vertrokken we richting de moeder van Arjen. Zij was aan het werk in een wijnproeverij. De wijn wordt hier ook geproduceerd. Dat was erg leuk om te
zien. Daarna kregen we de mogelijkheid om wijn te proeven. Ik hield het
bij druivensap en was dus de Bob.
Van de rest begreep ik dat de wijn
erg lekker was en er gingen een paar
doosjes achterin de auto.
Bij de hutjes aangekomen bleek de
stemming er al goed in te zitten. Het
lauwe groepje was al vroeg terugge-
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keerd en in huisje 11 was er al heel
wat bier doorheen gegaan. De stemming was opperbest. Daarnaast werd
er weer gekookt (volgens mij voor de
derde keer door Ilse). We aten nu
binnen in huisje 13. Dit bleek prima te gaan. Ook na het eten bleef
het nog lang gezellig. Toen ik in
bed ging liggen hoorde ik nog lang
lachen in huisje 13, ik hoorde dat
Gabriël iets vertelde over zijn slager
in Breda of zo, wat erg vermakelijk
was! 5 kilo biefstuk in de week?????
O ja, Hessel was een beetje kapot.
Melis en anderen hadden hem flink te
pakken gehad. Gijs was trouwens als
laatste terug, hij had een nieuwe derailleur en achterpadje moeten kopen
bij de Cannondale-dealer in Echternach. Gelukkig was dit allemaal wel
gelukt, maar niet iedereen was het erover eens dat Gijs alleen was gelaten. Overigens leek Gijs er niet mee
te zitten.
Zondag: Hessel bleek toch wel kapotter dan ik zaterdag dacht. Eigenlijk was hij niet meer tot fietsen in
staat. Als goede echtgenote ging ik
dus ook maar niet mee en we gingen samen een wandeling maken van
2 uur. Was ook erg mooi, zo kwamen we opeens bij het kasteel uit.
Ja, we zaten daar in een prachtige
omgeving! De meeste anderen waren vroeg terug. Zaterdag was een
aantal al vertrokken en ook vandaag
vertrok een aantal. Omdat we niet
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gefietst hadden vond ik het ook wel
mooi geweest. Wij vertrokken voor
het avondeten rond een uur of zes.
De weg terug was lang, maar we hadden de hele maandag om bij te komen.
Al met al was het een fantastisch
weekend! Ondanks dat ik niet zoveel
gefietst heb, heb ik geweldig genoten. Bij deze wil ik dan ook graag
iedereen nog even bedanken, het was
echt supertof! Voor zover ik het gemerkt heb verliep alles soepel en waren er nooit problemen. Geweldig,
waar vind je dat met zoveel man op
een kluitje?
Groetjes, Ester

5

Zestien interessante
vragen

Ons ledenaantal blijft maar groeien
de laatste tijd. Dus hierbij stelt zich
weer een aantal mensen aan u voor:

5.1

Arie

1. Welke naam staat er in je paspoort?
Arjan E... Strating
2. Hoeveel kaarsjes stonden er op
je laatste verjaardagstaart?
Helaas al 27. . .
3. In wat voor soort huis woon je?
(studentenhuis / flatje / villa /
etc.)

in een penthouse op het Duitse
platte land, maar ben op zoek
naar wat anders.
4. Welke scholen heb je doorlopen?
Europese School in Luxemburg
UT
5. toen je een klein meisje of jongetje was?
Hmmm, weet ik niet meer zo
precies, maar vast wel ooit eens
piloot ofzo.
6. Wat ben je geworden?
Momenteel werk ik bij Audi in
het ”Aluminium- und Leichtbauzentrum” in Neckarsulm.
Dit is de R&D afdeling waar
de carrosserieën van Audi’s aluminium vloot (A2, A8, Lamborghini Gallardo en een paar
nieuwe dingetjes...)
worden
ontwikkeld. Mijn verantwoordelijkheid binnen dit geheel is
het zekerstellen van een goede
crashperformance van de zich
in ontwikkeling bevindende auto’s. Verder doe ik nog een
beetje onderzoek naar hoe de
crash simulatie nog verbeterd
kan worden.
7. Hoe leuk vind je je werk?
Bijzonder interessant en uitdagend. Af en toe een beetje te
Duits...
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Enkele Duitse biertjes...
13. Wanneer was je Skeuvellid?
1997 (?) - 2002
14. Welke pr’s heb je staan?
• Grolsch beugel in 6,9 seconden
• 0-100 in 4,5 seconden
• Vmax : 285 km/h
• Relatie: 3,6 jaar
• 1500m:
2:21:en-eenbeetje (als ik het me goed
herinner)
15. Welke sporten beoefen je nu?
Fietsen (race & ATB) Skeeleren
(af en toe) Squash

8. Hoe vaak ga je op vakantie?
Zo vaak mogelijk. In ieder geval 2x per jaar en veel lange
weekenden.

16. Wat is je grote doel voor de komende jaren?
Van het leven genieten, mooie
auto’s ontwikkelen en over een
paar jaar in een ander buitenland wonen en werken waar de
vrouwen in ieder geval een stuk
aantrekkelijker zijn dan hier.
Een kroeg beginnen lijkt me eigenlijk ook wel wat...

9. Wat is je favoriete vakantieoord?
De Alpen, zowel ’s zomers als ’s
winters de optimale plaats voor
in- en ontspanning
10. Verliefd / verloofd / getrouwd /
gescheiden?

Proost!

Vrijheid blijheid...
11. Bedtijd?
Highly subjected to changes...
12. Gemiddeld aantal alcoholconsumpties per week?

5.2

Gijs

1. Welke naam staat er in je paspoort?
Gijs Van Duinen
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2. Hoeveel kaarsjes stonden er op
je laatste verjaardagstaart?

8. Hoe vaak ga je op vakantie?
3x per jaar

28
3. In wat voor soort huis woon je?
(studentenhuis / flatje / villa /
etc.)

9. Wat is je favoriete vakantieoord?
Het wad.
Droogvallen tussen Schier en Engelsmanplaat is
niet te evenaren.
10. Verliefd / verloofd / getrouwd /
gescheiden?
Verliefd
11. Bedtijd?
12 uur

Flat(je)
4. Welke scholen heb je doorlopen?
Praedinius Gymnasium in Groningen en daarna de Universiteit Twente (Technische Natuurkunde)
5. Wat wilde je worden toen je een
klein meisje of jongetje was?
Astronaut
6. Wat ben je geworden?
PhD student / vorkheftruckchauffeur
7. Hoe leuk vind je je werk?
Heel erg leuk / mwah..

12. Gemiddeld aantal alcoholconsumpties per week?
Een paar
13. Wanneer was je Skeuvellid?
Van 1994 tot en met 2002
14. Welke pr’s heb je staan?
• 42.?
• 1.??.??
• 2.06.04
• 4.??.??
• ?.??.??
De enige die me wat kan schelen is de 1500m. Tegen Luc in
Thialf, op een meter de race verloren, maar wat een tijd...
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15. Welke sporten beoefen je nu?
Wielrennen, ATBen, beetje
zwemmen. Een van de mooiste
zomerse activiteiten is surfen,
maar op een of andere manier
komt dat er weining van. ’s
Winters sta ik graag op mijn
snowboard.
16. Wat is je grote doel voor de komende jaren?
Promoveren, astronaut worden
en Frankie and Albert (Bob Dylan) feilloos leren spelen op de
gitaar (dus: over een jaartje of
wat als dr van duinen een beetje
tokkelen in het ISS)

5.3

Karin

1. Welke naam staat er in je paspoort?
Karin Maria Harry Huijts
2. Hoeveel kaarsjes stonden er op
je laatste verjaardagstaart?
Ik had jammer genoeg geen 24
kaarsjes in huis, dus dan maar
geen
3. In wat voor soort huis woon je?
(studentenhuis / flatje / villa /
etc.)
Een heel mooi groot, nieuw appartement
4. Welke scholen heb je doorlopen?

Basisschool De Dammerich
in Voerendaal, het gymnasium
aan het Bernardinuscollege in
Heerlen en tenslotte Toegepaste
Wiskunde aan de Universiteit
Twente
5. Wat wilde je worden toen je een
klein meisje of jongetje was?
Schooljuffrouw
6. Wat ben je geworden?
Promovendus in kustonderzoek
aan de faculteit Natuur- en Sterrenkunde aan de Universiteit
Utrecht (waarvan 10% onderwijs. . . )
7. Hoe leuk vind je je werk?
Erg leuk
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8. Hoe vaak ga je op vakantie?
Vaak (vooral veel sportieve vakanties van typisch een weekje)
9. Wat is je favoriete vakantieoord?
Ergens waar het lekker warm,
groen en liefst bergachtig is
10. Verliefd / verloofd / getrouwd /
gescheiden?
Samenwonend
11. Bedtijd?
Streeftijd is half elf . . .
12. Gemiddeld aantal alcoholconsumpties per week?
Niet veel (2 ofzo?)
13. Wanneer was je Skeuvellid?
In ’98-’99 en weer na mijn knieblessures van ’02-’03

5.4

Marcel

1. Welke naam staat er in je paspoort?
Marcel Hans Peter Driessen
2. Hoeveel kaarsjes stonden er op
je laatste verjaardagstaart?
Geen, er was geen verjaardagstaart
3. In wat voor soort huis woon je?
(studentenhuis / flatje / villa /
etc.)
Op het ogenblik leid ik een nomadenbestaan. Nu ben ik weer
tijdelijk neergestreken bij mijn
ouders. Maar het afgelopen jaar
heb ik volgens mij wel 6 verschillende onderkomens gehad.
4. Welke scholen heb je doorlopen?

14. Welke pr’s heb je staan?
Geen pr’s die de moeite waard
zijn om te onthouden
15. Welke sporten beoefen je nu?
Vooral fietsen
16. Wat is je grote doel voor de komende jaren?
Geen idee. Een fietsbikkel worden (hmm)???

Peuterschool, basisschool, middelbare school en zeer binnenkort Universiteit

18

Gesmolten

5. Wat wilde je worden toen je een
klein meisje of jongetje was?

12. Gemiddeld aantal alcoholconsumpties per week?

Politieman natuurlijk. Inmiddels weet ik wel dat ik dat niet
meer wordt. Wat ik nu wil gaan
doen? Moeilijke vraag. Ik heb
geen uitgesproken voorkeur. Op
veel plekken zal ik het wel naar
mijn zin hebben. Maar waar en
wat, tja...

Volgens de statistieken val ik in
de categorie excessieve alcoholgebruikers.
13. Wanneer was je Skeuvellid?
98-02
14. Welke pr’s heb je staan?
10.47, 25.68, 39.26, 1.19.83,
2.04.11,
4.41.??,
8.1?.??,
14.02.01

6. Wat ben je geworden?
Ben nog student, aan het afstuderen.

15. Welke sporten beoefen je nu?

7. Hoe leuk vind je je werk?
Meestal ging ik met plezier naar
mijn afstudeerplekje toe. Nu is
het een sleur en wil het zo snel
mogelijk afronden.
8. Hoe vaak ga je op vakantie?

Nog steeds beoefen ik de
schaatssport. Verder pak ik
regelmatig de atb en in de
zomer de racefiets.
16. Wat is je grote doel voor de komende jaren?
Groot doel wil ik het niet noemen, maar ik wil in elk geval
snel een leuke baan krijgen nadat ik ben afgestudeerd. De
periode van vakantie moet namelijk niet te lang gaan duren.
Voor de rest laat ik alles maar op
mij afkomen en dan zie ik wel
wat er allemaal gaat komen.

Keer of drie per jaar.
9. Wat is je favoriete vakantieoord?
De afgelopen jaren beviel mij
het Riva aan het Gardameer uitstekend. Laten we het daar
voorlopig maar op houden.
10. Verliefd / verloofd / getrouwd /
gescheiden?
Allemaal nee.
11. Bedtijd?
Verschilt, meestal tussen 11 en
12.

5.5

Richie

1. Welke naam staat er in je paspoort?
Gerardus
Mourits

Jozef

Hendrikus
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2. Hoeveel kaarsjes stonden er op
je laatste verjaardagstaart?
Dat hadden er 33 moeten zijn.

8.
9. Hoe vaak ga je op vakantie?
2 of 3 keer per jaar

3. In wat voor soort huis woon je?
(studentenhuis / flatje / villa /
etc.):

10. Wat is je favoriete vakantieoord?

Bovenwoning in een herenhuis.

De Alpen voor winter- en motorsport
11. Verliefd / verloofd / getrouwd /
gescheiden?
Verliefd
12. Bedtijd?
Werkdag of Weekend? Werkdag zo tegen 12 uur, weekend
open end.

4. Welke scholen heb je doorlopen?
Kleuterschool, Lagere school,
Atheneum, Universiteit Twente.
5. Wat wilde je worden toen je een
klein meisje of jongetje was?
Boer en computer programmeur
6. Wat ben je geworden?
Toch maar programmeur, nu in
de telecom
7. Hoe leuk vind je je werk?
Bevalt me nog goed, en zolang
ik nog niet met vervroegd pensioen1 kan
1 Hoeveel

geven ?

punten zullen we hier eens voor

13. Gemiddeld aantal alcoholconsumpties per week?
Dat varieert sterk: van 5 tot ...
(ik vergeet altijd te tellen)
14. Wanneer was je Skeuvellid?
Ik denk van 1990 tot 1996
15. Welke pr’s heb je staan?
Daar heb ik het liever niet over...
Ik heb 2 keer met het Skeuvelkampioenschap meegedaan en
ben elke keer gevallen. Mijn
’PR’ will ik daarom liever voor
mezelf houden. Het ging bij mij
ook nooit om de snelheid . . .
16. Welke sporten beoefen je nu?
Joggen, squash, en schaatsen
als ik weer eens Nederland ben
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(4-5 keer per seizoen) en dan
toevallig oud-skeuvelaars op de
ijsbaan ontmoet.
17. Wat is je grote doel voor de komende jaren?
Ik bereid me (eerst nog mentaal) op een marathon voor.

5.6

Simon

1. Welke naam staat er in je paspoort?
Simon Minze Louwsma
2. Hoeveel kaarsjes stonden er op
je laatste verjaardagstaart?
Het hadden er 28 moeten zijn.
Al best veel he?
3. In wat voor soort huis woon je?
(studentenhuis / flatje / villa /
etc.)
Nog steeds op de campus ivm
met het prachtige pleintje, uitzicht en motorstalling
4. Welke scholen heb je doorlopen?
Lagere school, 1-2 burgklas, 34 Havo, 5-6 VWO, UT(1e jaar
in Leeuwarden). Beetje apart,
maar wel efficiënt.
5. Wat wilde je worden toen je een
klein meisje of jongetje was?
”Buschauffeur, want dan zit je
lekker hoog!”

6. Wat ben je geworden?
Promovendus, dus nog steeds in
opleiding en straks zit ik dus
lekker hoog, nu alleen die bus
nog.
7. Hoe leuk vind je je werk?
Best leuk!
8. Hoe vaak ga je op vakantie?
Vaak genoeg.
In december
met de Skeuvel richting Inzell/Collalbo, In Februari en
Maart het liefst tweemaal een
Skivakantie omdat dat zo ontzettend gaaf is. Dan in het
voorjaar wat tripjes zoals Paaskamperen met de motor in
Luxemburg, fietsen in de Ardennen (of zal het volgend jaar
toch ook maar Luxemburg worden?) en Kamperen op cultuurfestival Oerol op Terschelling. Tja dan in de zomer meestal nog iets met de motor ofzo,
niet al te lang anders zijn de dagen op voor de overige tripjes.
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En in de herfst blijf ik meestal ook al thuis. Ach, eigenlijk
valt het best mee, want het zijn
vrijwel allemaal trainingskampen, toch?
9. Wat is je favoriete vakantieoord?
Tja dat hangt een beetje van het
seizoen af. Maar bergen trekken me over het algemeen erg
aan. Zowel qua skiën in de winter, als ook in de zomer qua motorrijden en wandelen. Ik geniet
altijd enorm van de mooie uitzichten en het is er niet al te heet
en druk.
10. Verliefd / verloofd / getrouwd /
gescheiden?
Die laatste drie gelukkig nog
niet! Dat eerste af en toe.
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tot en met heden. Eigenlijk
wil ik dus ook nog helemaal
niet lid van gesneuveld worden,
maar na twee kerstdiners vond
men dat het moest en misschien
weegt de gezelligheid ook wel
voldoende op tegen het buma
imago?

14. Welke PR’s heb je staan? Laten we het daar niet al te veel
over hebben. De meesten staan
namelijk al een aantal jaren...
Ik ga denk ik net als Simone
nieuw-leven PR’s in het leven
roepen. Best goed idee, Simone! Maar vooruit: 100m: 11.93
(vaste schaats, 1999) 500m:
46.36, 1000m 1:33.00, 1500m:
2:22.73 (2001 auw!)
3000
5:12.36 (2002)

11. Bedtijd?
Laat. Uurtje of 1/2 voldoet wel
goed, alleen raak je soms wat
uit fase met van die rare ochtend
menschen.

15. Welke sporten beoefen je nu?

12. Gemiddeld aantal alcoholconsumpties per week?

Schaatsen, wielrennen, hobbyvolleybal (eigenlijk zijn alle
sporten die ik doe wel op hobby
niveau), heel af en toe een rondje hardlopen.

Variabel. Doordeweeks meestal
niks tot paar biertjes als ik dorst
heb. Bij het uitgaan/feestjes wel
wat meer.

16. Wat is je grote doel voor de komende jaren?

13. Wanneer was je Skeuvellid?
Phoe, dat is ook al zo lang geleden...reken, reken....vanaf 1995

Promoveren, een leuk leven
blijven leven en natuurlijk de
wereld verbeteren.
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Nieuwjaarsdiner
Diepenveen

3 januari jongstleden alweer een half
jaar geleden en nog voordat de winter editie van ”Gesmolten”uitkwam
zijn we het nieuwe jaar goed begonnen met een nieuwjaarsdiner. Dit
vond plaats in de boerderij van de ouders van Maartje in Diepenveen, nabij Deventer. Er waren 18 mensen
aanwezig.
De gasten voor het kerstdiner kwamen vanaf een uur of vijf binnendruppelen, net na de mooie zonsondergang. En dankzij het grote aantal
burgers met auto’s hoefden er maar
een paar mensen van het station te
worden gehaald.
Sommige enthousiastelingen begonnen bij binnenkomst al meteen
met het voorbereiden van de diverse
gangen. Het vergde ook best wel wat
improvisatie vermogen om er voor
te zorgen dat alle gangen in de gewenste volgorde klaar waren om geconsummeerd te worden. Tijdens
de voorbereidingen kon iedereen die
binnenkwam genieten van de hapjes
die Marga had meegenomen, waaronder paprika die drie dagen in een
bakje had liggen weken en andersoortige lekkere snackjes á la Marga.
Het diner werd gehouden op ”de
deel” van de boerderij. Dit is het gedeelte waar vroeger de koeien hadden gestaan. Een geweldig mooie
ruimte, onder het rieten dak. Alleen
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wel koud. Vandaar dat de ouders van
Maartje een lekkere straalpaal hadden gehuurd en de kolen/houtkachel
al de hele dag flink was opgestookt.
Als voorgerecht had Johan een
lekkere chinese tomatensoep gemaakt. De rest van het voorgerecht
was door Vincent en Simone voorbereid, maar die waren nog ergens onderweg en arriveerden wat later dan
gepland. Daarom begonnen we maar
vast met de soep (en met wat pastasalade, ook handig voor Josée.
Zodra Vincent en Simone aankwamen, stormden ze direct door naar de
keuken om de zelfgemaakte kipsalade (met veel kip!) in mooie schaaltjes te presenteren. Toen dat eenmaal
achter de kiezen was, kon uitgebreid
worden geı̈nspecteerd waar nou toch
vroeger de koeien hadden gestaan en
of die nou met de kop naar de muur
stonden (zoals in Ransdorp) of gewoon met de kop naar het midden.
Het hoofdgerecht was geregeld
en bereid door Frank, Marko, Tenny, Geert, Ronald en Bauke. En
het bestond uit een dik stuk zalm,
aardappelovenschotels (met peer),
boontjes-in-een-stukje-spek en natuurlijk (deze keer geen overmaat)
witlof met ham.
Simon en Sjouke hadden samen in
het kookboek zitten bladeren en een
mooi plaatje van een toetje uitgekozen. Maar hoe moet je dat nou maken? Het was nog een heel karwei
om de sinaasappelpartjes goed te ver-
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delen en de avocadoblub er mooi op daan die ik jullie niet wil onthouden:
te krijgen. Als eigen ideetje hadden
• Josee :
Simon en Sjouke ook nog een wafeltje met slagroom toegevoegd. Vol enik kan heel goed met geld omgaan!
• Mirjam:
dan geef je mij toch gewoon
een tuinkabouter op mijn verjaardag!
• Ester:
Als je getrouwd bent, heb je
echt niet meer zoveel sex
thousiasme werden de toetjes opgediend. Niet iedereen keek er meteen
vol vertrouwen naar, maar het eindresultaat zag er zeer fraai uit! Ongetwijfeld net zoals op het plaatje.
Of toch niet? Na dit lekkere toetje
volgde koffie met een groot of kleiner stukje appeltaart (van Erwin) en
chocolaatjes (Josée en Melvyn).
De avond werd besloten met de afwas en de verschillende mensen die
niet bleven logeren werden naar het
station gebracht of vertrokken met
hun auto.
Marjan2

7

Uitspraken

Tijdens ons lang weekend in Luxemburg is er een aantal uitspraken ge2 Bewerking van tekst Gesneuveld site door
Johan

• Melis: geef mamma maar een
kusje
• Melis: ja, pappa kan wel eitjes
bakken
• Melis: je moet ook naar je lichaam luisteren
• Frank: als ik naar mijn lichaam
luister, moet ik nu stoppen
• Robert ik zie mij nog wel een
keer met een caravan op vakantie gaan

