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Van de redactie

Beste Gesneuvelden. Hier is er dan
eindelijk weer een nieuw exemplaar
van Gemolten. Ik moet het kort houden deze keer, anders kom ik net
weer niet uit met het aantal pagina’s. Onze nieuwe voorzitter en onze
nieuwe penningmeester hebben bovendien veel meer te vertellen.
Zijn er op of aanmerkingen op de
redactie, wil je meehelpen ? Laat
het me gerust weten. Ik sta open

Van de voorzitter

En hier is hij dan (tromgeroffel), de
enige echte voorzittersblaat !
Voor diegene die het nog niet wist;
er heeft een wisseling binnen het bestuur van Gesneuveld plaatsgevonden. Met als eerste tastbare resultaat
dit stukje proza.
Vanuit verschillende hoeken werd
er (in mijn bijzijn) al voorzichtig geopperd dat het wel heel leuk zou zijn
als er een bijdrage van de voorzitter in de deze Gesmolten zou zitten.
Ik vroeg me eerst even af of dit aan
mij lag, maar al snel bleek dat mijn
voorgangers een bepaalde traditie in
stand hielden. Gelukkig zijn tradities
er om ze te breken.
Hoewel we het vanaf nu natuurlijk
’volledig’ anders gaan doen, wil ik
mijn voorganger nog even bedanken
voor het werk dat hij de afgelopen jaren in Gesneuveld heeft gestoken.
Maar nu is de hamer dus in mijn
handen. Voor de volledigheid en
de Gesneuvelden die mij nog nooit
tegen zijn gekomen: Eind jaren
negentig ben ik richting Enschede
gekomen om mijn studie (Technische Bedrijfskunde) te vervolgen.
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Als echte Fries zit schaatsen in m’n
bloed, waardoor ik destijds niet
om de Skeuvel heen kon en wilde.
Voor ik het wist zat ik in het bestuur
en alles wat daar uit voortvloeide.

Naast de vele dingen die ik wel
gedaan heb binnen de Skeuvel mist
er eigenlijk maar één ding, voorzitter zijn. Aangezien die kans inmiddels verkeken is, leek het mij wel wat
toe om die functie binnen Gesneuveld op me te nemen. Tijdens een
ontspannen weekendje fietsen in het
Sauerland word je dan ineens, volledig democratisch overigens, gekozen
en mag je gaan speechen. Of was het
andersom, werd ik gekozen omdat er
anders niemand was om te speechen?

Gesmolten

zaam ben. Hier heb ik inmiddels
al zo’n 345 BuMa- punten bij elkaar gesprokkeld. Gezien mijn functie moest ik deze nu maar eens gaan
tellen en bekendmaken (al zal ik bij
een hertelling over een paar maanden
met stip stijgen).
Men zegt wel eens goed voorbeeld
doet volgen. Vandaar dat er nog een
personele wisseling binnen het bestuur heeft plaatsgevonden. Het beheer van de penningen zal in het vervolg in handen zijn van Joris (Pappers, voor de echt oude Gesneuvelden).
Een beetje bestuurlijke vernieuwing kan waarschijnlijk geen kwaad,
maar uiteindelijk trekken wij niet alleen de kar en stellen initiatieven van
jullie zeer op prijs. Mochten jullie nog ideeën, voorstellen of andere suggesties hebben laat het ons dan
weten. Inmiddels is het wadlopen ingepland en begin oktober gaat het gebeuren, banjeren door de Groningse
drek. Heerlijk, ik ben erbij !
Verder wil ik iedereen nog mooie
tijden toewensen de komende maanden (schaatsend maar ook vooral
daarnaast).
Ronald
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De nieuwe penningmeester

Na wat omzwervingen ben ik nu
in Zwolle terecht gekomen waar ik Hallo allemaal zoals jullie misschien
al anderhalf jaar woon en werk- al wisten (of niet) ben ik sinds
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kort de nieuwe penningmeester
Joris
van gesneuveld.
Zo zie je wat
er allemaal kan gebeuren als je
van
vage toezeggingen doet laat op de 4 Mededelingen
avond tijdens een fietsvakantie!
het bestuur
Waarschijnlijk zal het penningmeesterschap niet al te ingewikkeld
4.1 Nieuwe bestuursleden
zijn gezien het feit dat er alleen
contributie geheven wordt, er een Sinds de vorige Gesmolten is er het
boekje gemaakt moet worden en we één en ander gewijzigd in de beniets met subsidies te maken hebben. stuurssamenstelling van Gesneuveld:
Voorzitter Vincent de Graaf is intussen opgevolgd door Ronald de
Lange. Hij heeft intussen zijn eerste speech al gehouden en ook al
een voorzittersstukje ingeleverd voor
deze Gesmolten. Dat belooft veel
goeds voor de toekomst. En Vincent:
natuurlijk nog hartelijk bedankt voor
de verrichte diensten.
De penningen zijn vanaf het begin
van Gesneuveld beheerd door Jan
De grootste uitdaging zal natuurJelle
Sijbesma. Deze nobele taak zal
lijk worden om iedereen op tijd zijn
vanaf
nu worden overgenomen door
lidmaatschap te laten betalen. Zo
Joris
Pappers.
Ik wil hierbij ook Jan
kwam ik er zelf ook achter dat ik volJelle
hartelijk
bedanken
voor de afgens mij dit jaar ook nog geen lidgelopen
jaren
en
ik
wens
Joris veel
maatschap heb betaald (goed voorsucces
toe
voor
de
komende
tijd.
beeld doet volgen). Dus schrik niet
Met
deze
nieuwe
bestuursleden
als je binnenkort mailtjes krijgt over
eventuele betalingsachterstanden. In hopen we de komende tijd leuke
ieder geval kun je in dit boekje en nieuwe en enthousiaste initiatieven te
anders op de webpagina van ge- kunnen ontplooien!
sneuveld het nieuwe rekeningnummer vinden waarop je je contributie 4.2 Vorige activiteiten
over kunt maken. Zo dit was weer
genoeg financieel nieuws. Hopelijk Sinds de laatste Gesmolten heeft het
zien we elkaar weer bij een van de fietsweekend plaatsgevonden in Wilvele uitjes, zoals het wadlopen!
lingen. Er was weer een grote groep

4

met enthousiaste en nog steeds fanatieke fietsers. Hoewel het weer niet
zo heel schitterend was, is het wel
weer heel gezellig geweest. Foto’s
van dit uitje zijn te vinden via de site van Gesneuveld: /internetaddressgo.to/gesneuveld.

4.3

Volgende activiteiten

Op 1 oktober zijn we wezen wadlopen in het hoge Noorden (Groningen). De organisatie was in handen
van Marko en Maurice. De foto’s
staan inmiddels op de site ! De heren hadden prima weer uitgezocht en
na afloop hebben we met zijn allen
gegeten in Rodeschool. Volgens mij
kun je nog één plaatsje verder naar
het noordoosten van Groningen. Dat
plaatsje heet Oosteinde en dat klopt
dan ook. Best leuk dat al die Gesneuvelden overal wonen, dan kom je nog
eens ergens.
In de winter staan verder de volgende activiteiten op stapel:
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4.4

Adreswijzigingen

Als je binnenkort gaat verhuizen, van
(mobiel) nummer bent verandert of
als je gegevens niet goed in de ledenlijst staan, kun je de wijzigingen doorgeven door te mailen naar
gesneuveld@yahoo.com. Er missen
nogal wat gegevens in de bijgevoegde ledenlijst, geef de missende gegevens dus even door als je wilt!!
Groetjes, Marjan

4.5

Geboortenieuws e.a.

De afgelopen periode zijn er volgens
mij geen nieuwe telgjes toegevoegd
aan de Gesneuveld-families.
Wel bereikte ons het nieuws dat
Jan Miedema een fikse buiteling
met zijn fiets heeft gemaakt richting
berm/sloot, waarbij hij enkele wervels in zijn rug heeft gebroken. Inmiddels hebben ze hem in een korset weten te krijgen, waar hij nog een
aantal weken mee rond zal moeten
lopen. Jan, veel beterschap de komende tijd!
Een kleine aanvulling van de re• rond november: laserquesten in dactie. Inmiddels loopt Jan al weer
Eindhoven
rond zonder korset. Waarschijnlijk is
hij spoedig weer helemaal de oude.
Het kano-uitje is nog even uitge- Ook ik wens Jan natuurlijk van harte
steld, we hopen dat dit de komende beterschap bij het laatste herstel !
zomer gaat lukken.
Heb jij zelf ideeën voor een leuk
4.6 Verjaardagen
uitje in of rond jouw woonplaats?
Laat het ons weten! Dan kunnen we Taart en koffie de komende tijd bij
daar een leuk uitje organiseren.
een groot aantal personen. Er zijn
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zelfs een aantal jubilarissen bij!
Oktober
4. Joris
25. Cor (30!)
30. Jeroen
November
8. Janet
11. Ester
18. Koen L.
December
4. Melis
5. Sjouke (30!)
17. Johan (30!)
31. Frank
Januari
1. Simon (30!)
6. Marga en Erich
10. Karin en Stephan
22. Maaike
Februari
7. Vincent
14. Tenny
16. Berco
18. Arjan
23. Josée
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LBL

Duostuk door Rudo (cursieve tekst)
en Karin (normale tekst)
Zaterdag 13 augustus om 4.30u.
ging de wekker en was het eindelijk
zover: Rudo en ik zouden die dag
onze eerste echte wielerklassieker
gaan rijden in de 23e editie van
Luik-Bastenaken-Luik (LBL). Deze toerversie, georganiseerd door
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de Nederlandse vereniging ’Le
Champion’, zou ons en 1800 andere
deelnemers door 235 kilometer
prachtig Ardennens landschap leiden over een flink aantal bekende
en minder bekende heuvels (zie
hoogteprofiel) met in totaal 3700
hoogtemeters. Eerder dit jaar hadden
we onze eerste ervaring met een
georganiseerde toertocht tijdens de
150 kilometer editie van Limburgs
Mooiste (ontstaan uit Amstel Gold
Race). Dit beviel zo goed, dat we
besloten de stap naar de volledige versie van LBL te gaan wagen.

Aangezien mijn ouders in Voerendaal (Zuid-Limburg) wonen, ging
hier ook onze wekker af. Aan het
ontbijt zaten ook een oom van mij
met twee van zijn fietsvrienden.
Na het ontbijt was de eerste (en
gelukkig laatste) lekke band van die
dag een feit: Een van mijn ooms
fietsvrienden wilde nog snel even
zijn bandenspanning optimaliseren,
waarbij zijn band knapte. Iets later
dan gepland zaten we dan toch
in de auto onderweg naar Luik.
Toen we daar rond zes uur in de
ochtendschemer aankwamen, ston-
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den er behoorlijk wat vrijwilligers
langs de weg om ons naar een
parkeergelegenheid te dirigeren.
Rond 6.20u. kwamen we voor het
eerst die dag door de finish (ingang
parkeerterrein Holiday Inn), om
even later aan de start (uitgang
parkeerterrein) te verschijnen. De
belangrijkste
markeringspunten
van de tocht hadden we dus al
snel op zak. Restte ons alleen nog
maar de andere stempels te halen.

De dag begon echt super: Strak
blauwe lucht en een graad of 9. De
ochtendnevel voelde een beetje fris
aan, maar gaf erg mooie plaatjes in
combinatie met de zonsopkomst. Het
zou die dag een graad of 22 worden met in de loop van de middag
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wat wolkenvelden, maar nog steeds
droog. Dit ideale fietsweer was echt
enorm mazzel: De dagen ervoor en
erna plenste het van de regen en onweerde het af en toe enorm. Tja, geluk moet je afdwingen, zeg ik altijd
maar.

Al na een paar kilometer begon
de eerste klim de Ardennen in. Onze
inspanning werd al vrij snel beloond
met een zonnetje: we waren uit de
nevellaag, die in het dal lag, geklommen. Na een beklimming volgt
echter een afdaling en die bracht
ons weer de nevel in. Door een
mooi Ardennen landschap fietsten
we naar Baraque de la Fraiture,
waar we om 9.30 u. aankwamen. We
hadden er toen ca. 66 km. opzitten.
Na een pauze bij deze stempelpost
daalden we af richting Bastogne.
De zon was ondertussen lekker
doorgekomen, en been- en armstukken hadden we dan ook uitgedaan.
De volgens het kaartje ’vlakke’
tocht naar Bastogne bleek toch nog
wel wat hoogteverschil te kennen.
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In Bastogne (op ruim 100 km)
waren we rond 12.00 u.
Ook
hier smaakte de door de organisatie
verstrekte versnapering weer prima.
Hier kwam ik mijn collega tegen, die
samen met vrienden ook meereed. Ik
vond het erg leuk hem nog even te
zijn tegengekomen. Na een half uurtje pauze reden we weer verder. Karin en ik voelden ons beiden nog prima. Een kilometer of 30 na Bastogne
besloten we de groep te splitsen: het
basistempo van Karin en mij lag de
helling op hoger dan dat van Karin’s
oom, die de eerste vermoeidheidsverschijnselen begon te krijgen.
Kort na Vielsalm zou LBL ’echt
beginnen’. Met 160 km in de benen lagen er nog een aantal venij-
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nig steile hellingen (Wanne, Redoute) en lange klimmen (bijv. Rosier)
in het verschiet. De Wanne, die we
als eerste tegenkwamen, was inderdaad een stuk steiler dan alles wat
we tot dan toe gehad hadden. Bovenaan was weer een controlepost. Dat
was een uitstekende plek: even pauze
voor wat nog zou komen.
Na deze pauze fietste ik weer heerlijk door. Op de lange Rosier haalde
ik zelfs de ene na de andere fietser in.
Ook met Karin ging het nog steeds
prima. De laatste helling, de Redoute, was ook meteen de steilste. Maar
ook hier kwamen we fietsend op.
Het steilste stukje van de Redoute
(20
Na de Redoute daalden we langs
een rivier af naar Luik. Op dit vlakke stuk konden we aansluiten bij een
peloton en dat fietste heerlijk.
Om 19.30 u. passeerde we de finish in Luik. Mijn gemiddelde snelheid lag op 24,3 km/u, die van Karin
op 22,6 km/u. We waren beiden gelukkig nog lang niet ’dood’. Een uur
later kwamen ook Karin’s oom en
zijn twee vrienden aan. Na nog een
biertje reden we snel weer terug naar
Voerendaal. Hier stond héél véél lekker voedsel voor ons klaar. Het was
een fantastische fietsdag geweest!!!
Voor wie warm gelopen is door
bovenstaand verhaal, maar het niet
meteen aandurft om de hele tocht
te fietsen: Er zijn ook twee verkorte versies van 130 en 170 kilome-
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ter lengte die door die dit jaar door
respectievelijk 1200 en 1500 deelnemers verreden werden. De ervaring
zal er niet minder door zijn!
Karin en Rudo

lichaamsbeweging te doen. Bij de
meeste burgerclubs van tegenwoordig kun je bijvoorbeeld heel goed
op zaterdagochtenden in alle vroegte gaan schaatsen. Tegen de tijd dat
je kinderen wakker zijn ben jij dan
al lang weer thuis. ’s Zomers kun
je bij je burgerclub aansluiten om op
6 Lieve Madame Q
zondagochtenden vroeg een rondje te
Sinds ik lid was van de Skeuvel is er fietsen. Wel een beetje doorrijden,
nogal wat veranderd in mijn leven. Ik dan ben je mooi voor de koffie weer
heb nu een drukke baan, een gezin- bij je gezinnetje.
netje en een conditie die nogal belabberd is. Ook begin ik de laatste
tijd een duidelijk buikje te ontwikkeEr is natuurlijk nog een tweede
len, iets waar ik me nogal veel zorgen optie en dat is wel verreweg de makover maak! Eigenlijk ben ik al heel kelijkste. Gewoon accepteren dat je
lang niet meer naar Gesneuveld acti- de rest niet meer bij kunt houden.
viteiten geweest, en durf ik me daar Hun tijd komt nog wel/dots Kijk ook
nu niet meer zo goed te vertonen. Ik eens naar de gestage groei van het
ben vooral bang dat ik de sportieve aantal mensen met overgewicht. Met
activiteiten die hier meestal aan ver- een beetje overgewicht hoor je er tebonden zijn, niet meer bij kan benen. genwoordig helemaal bij, ook onder
Lieve Madame Q, wat moet ik doen? de jeugd.
Buikje

Beste Buikje

Praat er ook eens mee met je
oud clubgenoten van de Skeuvel.
Het is een bekend verschijnsel dat Er zijn daar ook vast mensen met
mensen die minder gaan bewegen soortgelijke problemen.
iets meer gaan uitdijen. Dat bovendien de conditie ook gaat afnemen,
hoef ik niemand uit te leggen. . .
Als je er wat aan wilt doen, dan
zul je offers moeten brengen. Je zult Veel succes
uiterst efficiënt met je tijd om moeten
gaan zodat je met een zekere regelmaat wat tijd vrij kunt maken om aan
Madame Q
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Zestien interessante
vragen

7.1

Koen

7. Hoe leuk vind je je werk?
Na zes maanden werken bevalt
het gelukkig nog prima. Aan
het ritme ben ik nog niet helemaal gewend.
8. Hoe vaak ga je op vakantie?
Zo’n twee keer per jaar.

1. Welke naam staat er in je paspoort?
Koen Linssen
2. Hoeveel kaarsjes stonden er op
je laatste verjaardagstaart?

Waar maar mooie natuur te vinden is.
10. Verliefd / verloofd / getrouwd /
gescheiden?
Vrijgezel

23
3. In wat voor soort huis woon je?
(studentenhuis / flatje / villa /
etc.)

11. Bedtijd?
22:30
12. Gemiddeld aantal alcoholconsumpties per week?

Ik woon in een flatje.
4. Welke scholen heb je doorlopen?
Basisschool,
vwo,
werktuigbouwkunde

9. Wat is je favoriete vakantieoord?

UT-

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

Drie.
13. Wanneer was je Skeuvellid?
Ik was Skeuvellid van 2000 tot
2005.
14. Welke pr.s heb je staan?
42.86, 1:28.40, 2:13.34

6. Wat ben je geworden?
Ik ben Technisch Trainee, dat is
een opleidingstraject van twee
jaar bij Electrabel.

15. Welke sporten beoefen je nu?
Fietsen (race en MTB) en klimmen
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16. Wat is je grote doel voor de komende jaren?
Zo veel mogelijk gesneuveldgezelligheid meepakken natuurlijk /dots

7.2

Marjette
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eerst juffrouw, later lerares
aardrijkskunde daarna iets bij
de ondertiteling van de tv
6. Wat ben je geworden?
AIO CT
7. Hoe leuk vind je je werk?
Op dit moment erg leuk
8. Hoe vaak ga je op vakantie?
2 a 3 keer per jaar
9. Wat is je favoriete vakantieoord?
Alles buiten Nederland
10. Verliefd / verloofd / getrouwd /
gescheiden?

1. Welke naam staat er in je paspoort?
Marjette Christine de Jong
2. Hoeveel kaarsjes stonden er op
je laatste verjaardagstaart?
24
3. In wat voor soort huis woon je?
(studentenhuis / flatje / villa /
etc.)
flatje
4. Welke scholen heb je doorlopen?
basisschool, VWO en UT
5. Wat wilde je worden toen je een
klein meisje of jongetje was?

superverliefd op mijn vriend Richard
11. Bedtijd?
uiterlijk 11 uur, liefst eerder
12. Gemiddeld aantal alcoholconsumpties per week?
1 a 2? of toch minder?
13. Wanneer was je Skeuvellid?
2001 t/m nu
14. Welke pr.s heb je staan?
geen idee, in ieder geval langzame
15. Welke sporten beoefen je nu?
Schaatsen, skeeleren, triathlon
en stijldansen
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16. Wat is je grote doel voor de komende jaren?
Genieten van het leven!
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