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Van de vertrekkende redactie

5
Het zal de oplettende lezer opvallen
5
dat de frequentie waarin Gesmolten
5 verschijnt aan het afnemen is. Het
kost mij ook steeds meer moeite om
6 de motivatie te vinden om weer een
6 nieuw clubblad in elkaar te zetten op
6 te brengen. Deze versie van Gesmol6 ten verschijnt ook grotendeels dank6 zij het feit dat Marjan de kopij verzameld heeft. Ik vind dat het na zo’n
En wat doe jij nou ?
6 vier jaar en 9 versie’s van Gesmolten
wel eens tijd worden dat iemand het
bijltje van mij over gaat nemen. Het
Picknick aan de Maarsseveenseplassen
10 liefts wil ik dit bijltje echter overhandigen aan iemand anders in plaats
Nieuwjaarsdiner
11 van het er bij neer te gooien. Dus ben
je enthousiast en wil je je graag inBeste Madame Q
13 zetten voor Gesneuveld, dan is nu je
kans. Grijp hem aan en meld je bij
het bestuur.
Zestien Interessante VraIk wens iedereen een veel leesplegen
14
9.1 Steven . . . . . . . . 14 zier en een goede zomervakantie,
9.2

Mark . . . . . . . . .

16

Johan.
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Van de voorzitter

Gesneuvelden,
Voor je het weet zijn de schaatsen
weer in het vet en kan de ketting weer
gesmeerd worden. En dat laatste was
ook wel nodig. Dit keer niet omdat er
zoveel kilometers gefietst zijn, maar
vanwege de regen. Ondanks dat Hemelvaart dit jaar bijna een maand later viel dan vorig jaar stond dat niet
garant voor mooi zomerweer. Integendeel, in de Eiffel heeft het zelfs
hele dagen geregend. Vroeger gingen we dan als jonge honden door
de regen crossen, maar slechts enkelen zijn nu nog zo fanatiek, dat ze dit
weer wilden trotseren op de fiets.
Gelukkig draaien zulke weekenden niet alleen om het fietsen en
zijn we nog niet verleerd om biertjes en wijntjes te drinken. En vooral over het laatste kan ik goed meepraten, overnachten op een wijnlandgoed heeft zo zijn voordelen. Nooit
geweten dat droge witte wijn ook
erg lekker kan zijn ! Een voordeel
van geen student meer zijn is dan
dat je ook wat in kunt slaan voor
thuis. Kunnen we nog wat nagenieten, want van de streepjes moet je het
in Duitsland blijkbaar niet hebben. . .
Met het WK voor de deur moest
ik ook nog even terugdenken aan
de schaatspoule rond de Olympische
Spelen. Ook passief sporten kan erg
(in)spannend zijn, de strijd in de poule was bijna net zo fanitek als op het
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ijs. En zoals altijd wint de grootste
kenner, Gabriel gefeliciteerd!
Voor zover wat alweer achter ons
ligt, want na de zomer ligt het volgende lustrum van de Skeuvel alweer op ons te wachten (ja, het is inderdaad alweer vijf jaar geleden. . . ).
Via het nieuwe / huidige bestuur heb
ik al vernomen dat de voorbereidingen al zijn begonnen. Wie nog goede ideeën heeft voor het lustrum, die
mag zich wel bij ons melden. Als
oud leden is het natuurlijk extra leuk
om iets terug te doen voor je oude
kluppie. Als er meer informatie is
over deze hapening zullen we jullie
natuurlijk op de hoogte houden.
Maar eerst kunnen we nog even
genieten van een mooie (lange, droge
en warme) zomer !
Veel plezier,
Ronald
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Schaatspoule

3.1

Bijzonderheden

• De meest onvoorspelbare uitslag was de 500 meter dames,
Simone was de enige die met
haar voorspellingen heel dichtbij zat. Zij had namelijk als
enige Zhurova als winnaar en
bovendien ook nog eens Manli
Wang als nummer twee getipt.
• De meest voorspelbare uitslag
was de ploegenachtervolging
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Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15

Tot
815
765
700
680
680
675
675
645
640
610
505
485
485
375
370
350
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Deelnemer 5000m 3000v 500m 500v ploeg m ploeg v 1000m 1000v 1500m 1500v 10000m 5000v
Gabriël
55
15 125 65
105
150
75
25
80
15
75
30
Melis Jan
150
15
75 50
75
30
125
15
45
75
30
80
Ronald
30
30 125 30
80
150
30
15
30
15
15 150
Lieske
90
30 125 30
45
150
15
30
45
90
15
15
Marcel
150
15
15 30
30
30
90
75
15
40
65 125
Simone
100
15
0 125
150
105
30
15
0
75
30
30
Joris
25
50
65 50
105
150
100
0
45
15
30
40
Frank
75
25
75 15
30
125
105
30
30
15
65
55
Ilse
15
90
75 30
30
125
80
65
15
15
75
15
Richie
125
15
15 30
30
90
75
30
15
90
80
15
Johan
40
50
15 30
15
75
25 100
75
25
30
25
Marjan
30
75
30 15
30
30
75
30
75
40
40
15
Vincent
30
30
30 30
30
30
75
30
90
30
65
15
Robert
30
45
75 15
15
15
0
30
30
15
30
75
Josée
75
15
15 15
15
30
40
30
15
40
50
30
Jan
30
0
75 15
15
30
40
15
45
40
30
15
Per dag
1050 515 935 575
800 1315
980 535
650 635
725 730

vrouwen, hier voorspelden vier
mensen het complete podium
goed (Gabriël, Ronald, Lieske
en Joris).

• Het complete podium is in
totaal acht keer goed voorspeld (vier keer het podium
voor de dames ploegenachtervolging, zoals boven genoemd.
Daarnaast hadden Melis Jan en
Marcel het podium op de 5000
m heren goed, Ronald de 5000
m dames en Simone de ploegenachtervolging heren).

• Er waren ook mensen die wel
eens 0 punten scoorden: Robert
(1000 m mannen), Joris (1000
m vrouwen), Simone (500
m mannen en 1500 m mannen) en Jan (3000 m vrouwen).

• Ook heel frustrerend: alle namen op het podium goed, maar
helemaal in de verkeerde volg-
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orde! Levert je slechts 45 punten, in plaats van de maximale 150 punten. . . . Dit gebeurde Melis (1500 m mannen), Robert (3000 m vrouwen), Joris
(1500 m mannen), Lieske (1500
m mannen en ploegenachtervolging mannen) en Jan (1500 m
mannen).

3.2

Gesmolten

ren bij het bedenken van de taktiek
en zenuwen gierden door mijn keel
toen ik uiterst geconcentreerd mijn
winnaars probeerde uit te pikken
uit de wereldbeker-ranglijsten. Op
welke afstand zou Wennemars nou
ook al weer rijden? Zou Friesinger
op tijd kunnen herstellen? Blazen
die Amerikanen niet te hoog van
de toren? Gun ik die vervelende
Hedrick een plekje in mijn poule?
Hoeveel thuisvoordeel kan
ik Fabris en de andere Italianen
toekennen? Uren, nee dagen gingen
voorbij met niets anders in mijn
hoofd dan schaatsen, twijfels en
natuurlijk de grote vraag: Gaat Bob
in Turijn halen waarop wij met
zijn allen zolang hebben gewacht?

Even over de olympische schaatspoule 2006
(ode aan Bob)

Wat was dat een leuk idee! Vanaf het
Goed, de keuzes werden gemaakt,
moment dat ik het hoorde voelde ik de lijst opgestuurd, en afwachten
de spanning in mijn lijf opbouwen. maar. Je kunt er niets meer aan doen,
De adrenaline schoot door mijn ade- laat de schaatsers het werk doen; in
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principe heeft het lot de uitslag al
bepaald. Het heeft toch geen zin
om voor elke rit de voorspellingen
van de poulegenoten na te gaan; je
analyses hebben geen invloed meer:
je bent machteloos. Het is alsof je
nog 2 rondjes te gaan hebt met voorsprong in de ploegenachtervolging
en de kopman valt. Je kunt wel doorschaatsen, je maakt nog een paar slagen, maar het heeft geen zin. De uitslag is onvermijdelijk. Het lot zegeviert. Thuisvoordeel?
Ongekende spanning. En toen de
eerste rit; 5000 km afzien, duimen,
schreeuwen. Alsof ik ’m zelf reed.
Het podium goed, alleen niet de juiste volgorde. . . Weg punten, weg poule. Helaas pindekaas. Maar als je
toch van iemand moet verliezen, dan
kun je toch het best van Melis-Jan
verliezen zeg ik maar altijd. En velen met mij denk ik. . .
Toch werden er langzamerhand
toch wat meer puntjes aan mijn konto
toegevoegd en toen kwamen de ploegenachtervolgingen. Dit leek mij een
loterij wat de uitslag betreft vanwege al het valgevaar maar toch bleken
de voorspellingen op deze onderdelen over het gemiddelde deelnemersveld het meest accuraat. Het leverde
veel punten op en plotseling stond ik
bovenaan. Hoe was het mogelijk. En
ik wist: deze plek sta ik niet meer af!
Voor geen goud!
En daarvoor had ik alleen nog de
hulp van één man nodig. En dat

was niet zomaar een gunst waarom ik
vroeg. Goud op de laatste 10 olympische kilometers van je leven. En
dat in een periode waar de topvorm
lijkt te ontbreken. Pure wilskracht
eiste ik van Bob. Niets ontziende
macht. Bob, je kan het! En ook aan
Bob was het te merken. Alleen die
gouden medaille bestond nog in zijn
hoofd. Het zweepte hem naar ongekende hoogte, zoals dat alleen op
de Spelen kan. Maling had hij aan
zijn tegenstanders, vooral aan dat irritante omhooggevallen skatertje en
die veel te happige jonge hond uit
Heerenveen. Dit deed hij voor zichzelf, en dit kon niemand hem afnemen. Het ijs was van Bob de Jong
en de wereld zou het weten! En verdiend!
Bob bedankt!

4
4.1

Mededelingen
het bestuur

van

Van de penningmeester

Hierbij het zoveelste verzoek aan
mensen om alstjeblieft de contributie te betalen. Na een drietal herhalingsmailtjes om mensen te laten
betalen heeft nog niet de helft van
de leden zijn contributie betaald. . . .
na overleg heeft het bestuur besloten om een nog laagdrempeliger contributiebeleid te hanteren. Vanaf heden is het mogelijk om voor meerde-
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re jaren tegelijk te betalen. Rekenvoorbeeld: Stel je betaald 5 * 7 euro, je bent dan tot 2010 verlost van
het betalen van contributie. De contributie kun je simpelweg overmaken
op bankrekening 48.52.50.144 t.n.v.
Gesneuveld in Arnhem. In de omschrijving kun je aangeven voor welke jaren je wenst contributie te betalen. Na 1 september zal het bestuur overleg plegen om maatregelen
te treffen om het groot aantal wanbetalers terug te dringen.

Gesmolten

4.3

Olympische
poule

Schaats-

De echte schaatsers onder ons
hebben natuurlijk allemaal meegespeeld in de Gesneuveld Olympische
Schaatspoule, die werd gehouden
in februari.
Zestien deelnemers
streden om de vette prijzenpot.
Voor deze schaatspoule was een
speciale website opgericht waarop
alle informatie werd bijgehouden.
Je kunt deze site nog bekijken op
www.geocities.com/schaatspoule.
Bedankt voor de medewerking en
Meer over de uitslag en de ervarineen prettige vakantie, Joris
gen van de winnaar vind je verderop
in deze Gesmolten.

4.2

Hemelvaart

Het Hemelvaartsweekend is net achter de rug en het traditionele fietsweekend is weer geweest.
Het
werd dit jaar gehouden in de Eifel, en wel in het pittoreske plaatje Gerolstein.
Tenminste- door
de laaghangende bewolking konden
we het niet echt goed zien, maar
we denken toch dat het een heel
mooi plaatsje moet zijn. Ondanks
de regen was het met 22 deelnemers toch weer een mooi succes.
Hierover in deze Gesmolten meer.
Foto’s en verslag zijn natuurlijk
ook te vinden op de Gesneuveldsite
(www.geocities.com/gesneuveld).

4.4

Nieuwjaarsdiner

Het traditionele nieuwjaarsdiner was
dit jaar ook weer een succes. Maar
liefst 29 mensen met de lekkerste
hapjes en drankjes verzamelden zich
in Utrecht in het huis van Tenny, Annelies en Steven. Na afloop werd er
gestapt in Utrecht.

4.5

De ledenlijst

Ook in deze Gesmolten vind je zoals altijd weer een ledenlijst. Wil
je je gegevens controleren en doorgeven als er iets niet (meer) klopt?
Je kunt wijzigingen mailen naar
gesneuveld@yahoo.com
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4.6

Maarsseveense plassen

Zaterdag 1 Juli was een prima dag
om lekker lui aan de Maarsseveense
plassen te liggen. Verderop in Gesmolten wordt hier verslag van gedaan.

4.7

Verjaardagen

Bij de volgende mensen kun je een
lekker taartje halen de komende tijd:
Juli
12. Maartje (30!)
24. Ronald
Augustus
12. Mirjam
29. Marjan (30!) en Steven
September
8. Mark
22. Maurice
Oktober
4. Joris (30!)
25. Cor
30. Jeroen
November
8. Janet
11. Ester
18. Koen L.
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En wat doe jij nou ?

Londen 25 Mei 2006
Beste Gesneuvelden,
Sinds januari 2003 woon en werk
ik in Londen. Met een onderbreking
van ongeveer een half jaar nu dus al
bijna 3 12 jaar! Ongelofelijk. . . Tijd
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voor een berichtje: Hoe is het met
jullie? Met mij gaat het goed!
Na mijn afstuderen in 2002 heb
ik een aantal maanden gewerkt
als vorkheftruck-chauffeur in Oldenzaal: Prachtig beroep (beetje rijden,
draaien, vork omhoog, goed mikken,
vork naar beneden, terug, en weer
opnieuw), maar toch niet helemaal
waar ik acht jaar zo m’n best voor
had gedaan op de UT. Wel veel tijd
overigens om na te denken over wat
ik dan wel zocht, maar het was helaas
niet meer de periode dat je met je potentiële werkgever alleen over het type mobieltje en de kleur van de leasebak hoefde te onderhandelen. Maar
gelukkig, zoals dat hoort in nood,
schoot moederlief te hulp; ze had
voor het eerst in jaren weer eens gesproken met een oude bekende, intussen hoogleraar Structural Biology
in London en naarstig op zoek naar
een natuurkundige. Mijn telefoontje was snel gepleegd, evenzo het retourtje Londen geboekt en even later
was de verhuizing een feit. Een grote stap, aangezien Jorien in Enschede wilde blijven, maar de baan leek
zo leuk dat het het waard leek te zijn.
En het was ook zo.
Het eerste jaar woonde ik ver van
mijn werk - ongeveer 20 km - dat betekende per dag 40 km fietsen, waarvan een kwart door het heuvelachtige Richmond Park. Er zijn weinig perioden geweest waarin ik beter heb gefietst! Elke dag de heu-
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vels in het park en de versnellingen
van stoplicht naar stoplicht (perfecte sur place geleerd), woensdags een
ploegentijdritje rond het park en zondags een lange tocht met de klandizie van de plaatselijke fietsenmaker meestal naar de Surrey Hills ten zuiden van Londen of een vlakke race
naar Windsor Castle en terug. Veel
van de stad heb ik niet gezien dat eerste jaar.
Dat werd anders in het volgende
jaar. In Augustus 2004 is Jorien ook
naar London gekomen en sindsdien
wonen we in een appartement dichter bij het centrum (of in het centrum, het is maar hoe je de kaart
leest). In de wijk Bayswater, tegen
Notting Hill aan, vijf minuten ten
noorden van Hyde Park. Mijn werk
ligt vijf minuten ten zuiden van Hyde
Park - een snelle optelsom leert dus
dat ik per dag maximaal 20 minuten
op de fiets zit. . . Niet genoeg om dit
jaar de concurrentie aan te gaan tijdens het Hemelvaart weekend. Vandaar dat ik dit zit te typen terwijl velen van jullie zich nu waarschijnlijk
de longen uit het lijf fietsen met de
blik op het achterwiel van Johan (of
voor de andere groep: met een volle friet/pannenkoeken/rode wijn buik
de colletjes oplopen, omdat de quadrupole nog niet ontwikkeld is. . . ).
Vanuit onze straat is het alle
kanten op minimaal een dik uur
fietsen tot aan de rand van de
stad, en meer dan anderhalf uur tot
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naar de dichtstbijzijnde mooie fietsweggetjes. Geen wielrennen dus...
Heel af en toe een tochtje in het
weekend met een collega, maar vaker niet dan wel. Het is wel erg veel
gedoe - of met de fiets in de trein of
een uur door de drukke stad. Bovendien kan ik maar moeilijk wennen
aan puur ’gezelligheids fietsen’. Met
een schuin oog op de metgezel als het
een beetje omhoog gaat of een klein
beetje waait en merken dat de druppels zweet op zijn voorhoofd harder groeien dan bij mij vind ik toch
het mooiste. Dat wordt niet altijd
gewaardeerd door de ’gezelligheids
fietser’ (die het doet zonder fietsbroek, klik pedaaltjes en STI, terwijl
ik in volledig Saeco tenue klaar ben
voor de strijd. . . ).
Maar goed, tot zover het (niet) fietsen hier; het zit me hoog, dat moge
duidelijk zijn... Om de conditie en
vooral de rug (30+ nu) een beetje op
orde te houden ben ik maar begonnen
met zwemmen. Van een beetje spartelen werd het steeds fanatieker en op
het moment train ik me helemaal suf
allemaal in een dik uur lunchpauze.
Ik werk op het Imperial College,
na Cambridge en Oxford vaak genoemd als de derde Universiteit van
Engeland, maar in de jaarlijkse surveys eindigt het regelmatig als tweede of zelfs bovenaan voor een groot
aantal richtingen. We zijn niet groot,
ik geloof rond de 12000 studenten.
Het lijkt misschien wel een beetje op
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de UT, veel techniek, groeiende Bio,
de niet tegen te houden bedrijfskundige opleidingen en als ik me niet
vergis een van de grootste Medische
Faculteiten van het land (iets waar
Twente geloof ik ook wel voor in
was). Met mijn Technische Natuurkunde diploma werk ik aan de faculteit ’Life Sciences’ in het departement ’Biochemie’ (intussen, na de
derde reorganisatie in de tijd dat ik er
werk, heten we ’Molecular Biosciences’).
In 2003 ben ik begonnen als
technicus in het Centre for Biomoleculair Electron Microscopy
(CBEM). Een nationale facility voor
hoge resolutie elektronen microscopie. Klanten van binnen en buiten het
College komen bij ons voor plaatjes
van alle soorten bio moleculen.
Variërend van (kleine) eiwitten (als
RNA polemerase of bijvoorbeeld
Hemoglobine) tot complexe virussen
(Herpes Simplex, TMV, en het virus
dat de Dutch Elm desease (Iepenziekte) veroorzaakt). Men brengt
ons een kleine hoeveelheid van het te
onderzoeken deeltje in een waterige
oplossing en wij zorgen voor een
driedimensionaal beeld van het molecuul/virus. Eerst maken we foto’s
(zie en.wikipedia.org/wiki/TEM) en
dan met behulp van de rekenkracht
van ongeveer 100 computers wordt
daaruit een 3D beeld gereconstrueerd
(http://en.wikipedia.org/wiki/Single
Particle Reconstruction).
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In 2004 is de facility manager vertrokken en nu ben ik dat. Mijn taak is
het draaiend houden van het centrum
en te zorgen dat we mee blijven doen
in de absolute top. Ik houd de apparatuur in top-conditie en zorg ervoor
dat onze klanten het uiterste uit hun
duurgekochte micrsocoop tijd halen.
Ook het up-to-date houden van de instrumentatie is een belangrijk onderdeel. Je zult het niet geloven als je er
niet dagelijks mee bezig bent, maar
het is een enorm groeiende tak van
wetenschap. X-ray Cristallography
is van oudsher de techniek om atomaire structuren van moleculen te
bepalen, maar met de laatste generatie elektronen microscopen, data collectie methoden en image processing
technieken zijn we bijna zover dat
wij dat ook kunnen. Atomaire resolutie betekent letterlijk de individuele atomen kunnen aanwijzen in een
plaatje van een molecuul. Daarvoor
moeten we details kleiner dan 0.2 nanometer kunnen zien. Intussen kunnen wij ’inzoomen’ tot 0.5 nm, we
komen dus in de buurt. Het is een
spannende race tussen verschillende groepen; iedere zoveel maanden
komt er iemand met een publicatie
met betere betere resolutie dan ooit
tevoren. In de spaarzame vrije uurtjes ben ik bezig met mijn eigen promotie onderzoek - doel is atomaire
resolutie van het zogenaamde TBSV
virus. We zijn al een eind, maar zoals altijd zijn de laatste loodjes het
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zwaarst.
Het hoge resolutie werk - het verbeteren van de techniek, methodologie en instrumenten heeft mijn hoogste prioriteit. Buiten dat zijn er nog
ongeveer 15 projecten aan de gang
met meer routinematig gebruik van
de microscopen, waarbij de techniek
slechts een onderdeel van het oplossen van een biologisch vraagstuk is.
Van de bio-chemie/logie houd ik mij
gewoonlijk verre, ik ben en blijf een
techneut.
London is een geweldige stad in
alle opzichten. Geweldig groot, zowel geografisch als qua inwonertal.
Geweldig druk, levendig en gezellig.
In het geheel niet zoals ik Londen
voor ogen had toen ik verhuisde. Ik
dacht aan een grauwe, natte, mistige, treurige stad, maar het is letterlijk quite the opposite: Het is kleurrijk, vrolijk en bovendien valt er in
Londen gemiddeld een beetje minder regen dan in Nederland en er zijn
een paar uurtjes meer zon! De mooiste tijd in Londen is nu, het voorjaar
en de vroege zomer. Alles is mooi
groen, de mensen zijn vrolijk en de
parken knetter druk. In de winter kan
het behoorlijk depressief zijn, vooral
omdat het nog vroeger donker is dan
in Nederland, een dikke twintig minuten en dat scheelt een boel.
Op mijn werk is slechts 10% van
de collega’s Engels. Dat is niet helemaal representatief voor de Londense bevolking, maar voor het ge-
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voel klopt het wel aardig: Het is
een enorme mengelmoes. Kosmopolitisch heet dat geloof ik, de hele wereld komt er letterlijk bij elkaar. In
Nederland lijkt dat tegenwoordig een
vies begrip (alles en iedereen moet
verplicht aan de boerenkool), maar
hier tiert de diversiteit welig en over
het algemeen leeft alles redelijk prettig samen. Zelfs de aanslagen van
vorig jaar hebben daar niet veel aan
veranderd.
Ondanks alle positieve berichten is
de remigratie aanstaande. Jorien vertrekt half juli weer naar Nederland.
Ik volg in December. Hopelijk heb
ik dan hier zoveel data verzameld dat
ik me in Nederland kan storten op
de image processing en het schrijven
van een proefschrift. Hopelijk met
nog steeds een betrekking in Londen,
zodat ik iedere maand een aantal dagen hier zal zijn. Zou een mooie
manier van afkicken zijn, want, hoewel ik regelmatig knettergek wordt
van de drukte, het lawaai en de prijzen, cold turkey Londen verlaten zal
me aan het hart gaan. Aan de andere kant, een rustige zondag, zonder
kabaal en misschien zelfs een mooi
fietstochtje, daar verheug ik mij erg
op! Het is even afwachten waar en
hoe precies; daar wordt op dit moment hard aan gewerkt.
Tot zover Londen. . . Ik laat het aan
de wijze redactie om de pen door te
geven.
Veel groeten, Gijs
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6

Picknick aan de
Maarsseveenseplassen

Op 1 Juli werd er gepicknickt
aan de Maarsseveenseplassen (bij
Utrecht) door een klein groepje
Gesneuvelden. Het weer was ons
dit keer goed gezind! Het was
tropisch en dat zijn wij niet gewend.
Wij herkenden elkaar bijna niet
zonder de striemende regen op ons
gezicht en de doorweekte kleren
waarin we elkaar op het vorige
uitje hadden gezien. Toch lukte het
(uiteindelijk) om elkaar te vinden en
de hele groep compleet te krijgen.

enden.
Door de Gesneuvelden werd er
geluierd, gekoehandeld, gewandeld,
gezwommen en geskeelerd gedurende de middag (soms met gevaar voor
kleine keffende hondjes in de kuiten). De meest lekkere salades, gehaktballen, stokbroden etc. werden
daarbij verorberd. En aan het einde van de middag durfden sommigen nog een stukje op HJ zijn nieuwe
aanwinst, de ligfiets, te rijden.
Daarna werd er even snel wat
zweet afgespoeld en togen we naar
de stad voor een hapje eten. In de
oude tradities werd een terrasje met
Grolsch-bier gevonden, waar iedereen tevreden mee was. Aan het einde
van de avond keerde iedereen weer
huiswaarts met trein, auto of fiets,
om weer lekker thuis in het eigen bed
te kunnen slapen.
Marjan

7
Er werd een pittoresk plaatje naast
het water opgezocht, ver weg van alle
gillende kinderen aan het strandbad.
Wel hadden wij natuurlijk Jelmer
mee (van Hessel en Ester), maar hij
gedroeg zich voorbeeldig. Hij lurkte lekker aan zijn bidonnetje met zijn
coole zonnebril op. Ongetwijfeld
wordt hij een stoere sporter, die over
enkele jaren de eerste Gesneuvelden
eraf zal gaan fietsen op de fietsweek-

Nieuwjaarsdiner

Het nieuwjaarsdiner werd dit jaar gehouden op Zaterdag 7 Januari, in het
huis van Tenny, Steven en Annelies
in Utrecht. Er kwamen maar liefst
29 Gesneuvelden op af, die allemaal
weer flink hun best hadden gedaan
om allerlei lekkere snackjes te bereiden. Het complete foto-overzicht
van deze activiteit kun je hier vinden.
Binnenkomst
We beginnen dit jaar om een uurtje
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of vijf. De gasten arriveren langzaam
maar zeker, met grote tassen of soms
zelfs met complete magnetrons.
Johan heeft het drinken in zijn auto, maar die heeft er lol in om extra
rondjes door Utrecht te rijden. De
ontvangst is daarom met glaasjes water dit jaar. Maar tegen een uurtje of
zes arriveert Johan gelukkig toch, en
kunnen de flessen worden ontkurkt!
De beste wensen voor het nieuwe
jaar worden uitgewisseld, en er zijn
natuurlijk ook weer vele mensen die
elkaar in geen tijden hebben gezien.
Of die elkaar nog nooit hebben ontmoet, want we worden intussen zo
groot dat er verschillende generaties
van Gesneuvelden ontstaan.
Als de meeste Gesneuvelden binnen zijn, komen langzaam maar zeker de voorgerechten op tafel.
Vanwege het grote aantal gasten
dit jaar, hebben we een diner in buffetvorm, met naast de banken en de
stoelen in de huiskamer ook een aantal sta-tafels, wat overigens de doorstroming wel ten goede komt, zo
krijg je veel verschillende mensen te
spreken.
De voorgerechten van dit jaar bestaan uit allerlei verschillende tapas
hapjes. Er is onder andere iets in
bladerdeeg, garnalen en andere vismengseltjes.
Voor het hoofdgerecht is dit jaar
een grote groep mensen aangewezen.
Ze hebben de taken verdeeld en een
flinke tafel vol met gerechten gepro-
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duceerd. In een lange rij trekken de
Gesneuvelden langs, om hun bordjes
te vullen.
Er is onder andere rollade, biefstuk, iets met spinazie en lam en verschillende salades, groenten en aardappelvarianten.
En in tegenstelling tot andere
jaren is dit jaar de eetlust van de
Gesneuvelden toegenomen (dat
zou natuurlijk kunnen, de buiken
worden over het algemeen dikker
als de jaren verstrijken. . . .) of er
is dit jaar beter ingeschat hoeveel
er gegeten gaat worden. In ieder
geval is er niet zo waanzinnig
schunnig veel over als andere jaren wel eens het geval is geweest.

Het nagerecht bestaat dit jaar uit
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verschillende gangen, met de meest
lekkere hapjes. Karen maakt een
aardbeienmousse, maar heeft daarbij
een “schort” nodig omdat de spetters
door de hele keuken vliegen. Daarnaast komt er een bordjes voorbij
met stukken taart en mousse en er
is een afsluitend frambozenmoesje.
Erg lekker allemaal!
Tussen de bier en wijn door, is er
natuurlijk ook nog koffie. Dit jaar
heeft Marko gezorgd voor verschillende varianten, van alcoholvrije likeurtjes tot irish coffee en ook iets
kruidenbitterachtigs met dikke klonten kandijsuiker.
Langzaam maar zeker zijn de
buikjes gevuld geraakt. Er zat dit jaar
een flinke vaart in, want we zijn ruim
op tijd klaar met dineren, zodat niemand het toetje hoeft te missen om
de trein te kunnen halen.
Er is dus ook nog voldoende tijd
voor de meesten om rustig na te
kunnen borrelen. Ronald, de nieuwe voorzitter, houdt zelfs nog een
speech! (het is eindelijk gelukt om
een voorzitter te vinden die hier voor
te porren is! joepie!) Ook maakt
Marko van de gelegenheid gebruik
om een wadlooptocht naar Schiermonnikoog aan te kondigen voor komende zomer.
De meest burgerlijke mensen vertrekken natuurlijk als eerste naar
huis, om lekker op tijd in hun eigen
bedje te kunnen slapen. Als vanouds
blijken er toch ook nog mensen te

zijn die met een pijpje bier in de hand
richting de trein vertrekken.
Er blijft een klein groepje over, die
nog even het nachtleven van Utrecht
willen gaan verkennen. Op de fiets
gaat het richting de stad. Daar blijkt
dat een druk dansca voor sommigen
toch iets te jeugdig is. Maar het heeft
ongetwijfeld nog tot laat in de nacht
geduurd tot de laatsten thuis waren.
Marjan

8

Beste Madame Q

Ik heb een probleem en ik hoop dat u
mij daarbij kunt helpen.
Voor het eerst sinds lange tijd had
ik mijzelf weer eens opgegeven om
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mee te gaan met het fietsweekend. Ik
had stiekem getraind en ik had het
idee dat ik in een uitstekende conditie verkeerde, waarmee ik mijn oude fiets- en schaatsmaatjes toch even
wilde laten zien dat ik het nog lang
niet verleerd ben. Maar tot mijn grote verbazing bleek ik in de heuvels
van Gerolstein helemaal het onderspit te delven! Ik werd zelfs door
sommige vrouwen voorbij gefietst kunt u zich wel voorstellen hoe erg
dat is??
Ik voel me gebroken en weet niet
meer hoe ik er nu weer bovenop moet
komen. Kunt u mij helpen??
Een zwoegende fietser
Beste zwoegende fietser
Vroeger in de goede oude studententijd toen was je misschien geen
zwoegende fietser. Toen moest je
echter wel elke maand weer zwoegen om je collegegeld, je huur en een
biertje op zijn tijd te kunnen betalen. Bekijk het eens van de positieve
kant. In wat voor weelde leef je tegenwoordig. Je hebt een eigen huis,
een vriendin, een goed baan en je geniet met volle teugen van het leven.
Je moest eens weten wat voor offers die vrouwen moeten opbrengen
om jou nu voorbij te kunnen fietsen.
Ze beleggen trainingskampen in de
winter. Ze schaatsen minstens drie of
vier keer per week, ze fietsen en ze
skeeleren in weer en wind. Zij gaan
in de weekenden echt niet lekker zeilen en tot diep in de nacht borrelen
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met sterke drank en sterke verhalen.
Nee zij moeten ook in het weekend
hard trainen.
Je moet vooral je momenten kiezen, dan valt het niet zo op dat je ze
niet meer bij kunt houden. Je moet
bijvoorbeeld als het regent zeggen
dat je net een nieuwe dure racefiets
hebt gekocht en dat je niet wilt dat
die nat wordt. Dan kun je ’s avonds
gezellig met een biertje eerst even de
verhalen van de afgelopen dag aanhoren. Meestal gaan ze al snel weer
sterke verhalen uit de oude door, en
dan haak jij weer lekker aan. Je kunt
ook even een oude ketting op je fiets
monteren, dan kun je op een moment
dat je niet meer zo lekker zit even op
je pedalen gaan staan waarop je lekker met je ketting gaat liggen prutsen. Zo rek je wat tijd en als je geluk
hebt dan besluiten de sterkeren alvast
nog een extra lusje te maken waarna
je rustig in je eigen tempo naar huis
kunt fietsen. Soms is er ook wel iemand anders met materiaalpech. Dan
kun je de rest aansporen om door te
fietsen en zelf aanbieden te helpen.
Je kunt dan ik elk geval even rusten en de man/vrouw met materiaalpech zal geen stoere verhalen vertellen over hoe hij/zij jou er af heeft
gefietst. Jij was tenslotten zo sociaal om wel op hem te wachten toen
hij/zij pech had.
Doe je voordeel met de tips, geniet van het leven en laat de rest maar
zwoegen met al hun trainingen.
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Madame Q.

9

Zestien Interessante
Vragen

9.1

Steven

Als student woon ik temidden
van honderden werkende mensen samen met Annelies en Tenny in een appartementencomplex.
4. Welke scholen heb je doorlopen?
De basis- en middelbare school
heb ik in Veenendaal doorlopen.
Vervolgens de studie Toegepaste Communicatiewetenschap aan de Universiteit
Twente.
5. Wat wilde je worden toen je een
klein meisje of jongetje was?
Jarenlang heb ik gedroomd van
het beroep van kapitein bij de
zeevaart.

1. Welke naam staat er in je paspoort?

6. Wat ben je geworden?
Een lieve jongen.

Steven Johannes Verwaard
7. Hoe leuk vind je je werk?
2. Hoeveel kaarsjes stonden er op
je laatste verjaardagstaart?
Twee verjaardagen geleden
stonden er tien kaarsjes op
de taart. Afgelopen jaar geen
kaarsjes. Maar Annelies en
Tenny mogen op 29 augustus
aanstaande zorgen voor 25
kaarsjes.
3. In wat voor soort huis woon je?
(studentenhuis / flatje / villa /
etc.)

Laat afstuderen maar snel overgaan in een leuke baan.
8. Hoe vaak ga je op vakantie?
Hoe vaker, hoe langer, hoe beter. De wereld is zo mooi!
9. Wat is je favoriete vakantieoord?
Ik heb even mogen rondtrekken
in Brazilië. Er is nog zoveel
meer te zien in Brazilië, dat ik
daar graag weer heen wil.
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10. Verliefd / verloofd / getrouwd /
gescheiden?

Gesmolten

16. Wat is je grote doel voor de komende jaren?
Als eerste een leuke baan vinden, dan een aantal mooie reizen en vervolgens de marathon
New York in 2009.

Samenwonend.
11. Bedtijd?
Hoe later, hoe gezelliger! Maar
de fluitende vogeltjes zijn irritant.

9.2

Mark

12. Gemiddeld aantal alcoholconsumpties per week?
Die vraag heeft nog nooit iemand mij gesteld. Ik heb geen
idee. Zoveel mogelijk rode
wijn, want dat is gezond. Verder nog zo lang mogelijk genieten van het leven als student en
daar dus ook naar leven!
13. Wanneer was je Skeuvellid?
Van 2000 t/m 2005
14. Welke pr’s heb je staan?
Gaat dit om om schaatspr’s? In
mijn eerste schaatsjaar heb ik
meegedaan met het UTK. Tijden waren natuurlijk niet om
over naar huis te schrijven. Vervolgens heb ik geen schaatswedstrijden meer gereden. Wel
tevreden pr’s bij het hardlopen
en die wil ik graag gaan verbeteren.
15. Welke sporten beoefen je nu?
Hardlopen en wielrennen

1. Welke naam staat er in je paspoort?
Mark Groot
2. Hoeveel kaarsjes stonden er op
je laatste verjaardagstaart?
Nul
3. In wat voor soort huis woon je?
(studentenhuis / flatje / villa /
etc.)
Studentenflat maar dan anders
(er wonen geen studenten)
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4. Welke scholen heb je doorlopen?
HAVO/HTS - Civiele Techniek/Universiteit - Technische
Bedrijfskunde

14. Welke pr’s heb je staan?
500 meter: 0:49,88 (Collalbo)
1000 meter: 1:46 (Collalbo)
1500 meter: 2:36 (Deventer) 1
15. Welke sporten beoefen je nu?

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

Wielrennen, schaatsen, fitnes
16. Wat is je grote doel voor de komende jaren?

6. Wat ben je geworden?
Vooralsnog loonslaaf - opzoek
naar de juiste functie die bij mij
past
7. Hoe leuk vind je je werk?

Géén specifiek doel

10

Fietsweekend
Gerolstein

in

Noodzakelijk

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Nadat Limburg, de Ardennen en
Luxemburg en het Sauerland is het
Hoe vaak ga je op vakantie?
wederom gelukt om een nieuwe en
leuke locatie te vinden voor ons jaar2 a 3 keer
lijke fietsweekend, namelijk GerolWat is je favoriete vakantie- stein in de Eifel. Op en nabij 24 mei
oord?
vertrokken 22 Gesneuvelden in de
richting van de Duitse heuvels, om
Afrika
de conditie weer eens een beetje op
Verliefd / verloofd / getrouwd / te vijzelen of natuurlijk gewoon een
gescheiden?
beetje te leuteren met je oude Skeuvelmaatjes.
Niks
De voorspellingen voor het weer
Bedtijd?
waren net als vorig jaar niet al te best,
maar we hadden allemaal veel kleTussen 23 en 24
ren en regenjassen mee. Het voorGemiddeld aantal alcoholcon- deel was weer dat je niet kon zien wie
sumpties per week?
er lang niet had gefietst, want er was
dit jaar geen stoflaagje op de fietsen
2a3
te bekennen.
Wanneer was je Skeuvellid?
1
In studiejaar 2002-2003

Deze tijden zijn inmiddels alweer achterhaald !
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10.1

Woensdag

Een kleine groep van ervaren fietsers
kwam al s middags aan. Zij waren namelijk al eerder meegeweest
en wisten dat je op tijd moest zijn
om een lekker bed uit te kunnen zoeken. Er werd al een klein rondje gereden, hoewel dit klein niet voor iedereen hetzelfde inhield. Ester ging
als echte bikkel lekker mee met het
groepje van o.a. Karin, Rudo, Johan,
Mark. Terwijl Maartje, Joris, Robert en Marjan het eten aan het klaarmaken waren, kwamen de doornatte
fietsers twee uur later weer terug. De
trend voor het weekend was hiermee
gezet.
In de loop van de avond druppelden langzaam maar zeker de andere Gesneuvelden binnen. Zoals altijd
waren er mensen die nog om 1.00 uur
aankwamen, maar er waren gelukkig
nog genoeg bierdrinkers om hen op
te vangen en naar de overgebleven
stapelbedden te wijzen. Dit leverde
midden in de nacht soms nog wat tumult op in de verschillende huisjes.

10.2

Gesmolten

Donderdag

In de lauwe fietsgroep namen Bart,
Joris, Gabriel, Jan-Willem, Robert,
Maartje, Cor en Marjan plaats. Daarmee misten wij nog enkele vaste
waarden in onze ploeg. Ester sloeg
een dagje over, omdat zij al zo lekker
op woensdagavond achter de snellen
aan was gejakkerd, en Marga was
nog niet gearriveerd. Wij togen op
pad in de regen. Na een kilometer
of vijftien, waarbij het alleen maar
harder begon te regenen, begonnen
de eerste stemmen al op te gaan om
een pauze te houden, maar we rekten het toch nog eventjes. Halverwege de tocht zagen we een uitnodigende bordje van een hotel. Daar wilden
we wel eens even een lekkere versnapering gaan halen.

Donderdag was voor de meesten
de eerste echte fietsdag. De organisatie had er zelfs voor gezorgd
dat iedereen voorzien was van
Het hotel bleek behoorlijk wat hoeen aantal kaarten op A3 formaat. ger te liggen dan gepland maar de
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moeite werd ruimschoots beloond
want niet alleen vonden ze het niet
erg dat er acht druipende fietsers binnen kwamen, de keuken werd ook
nog eens speciaal voor ons opgepord
om wat eten klaar te maken. Er werden allerlei lekkere soepen en zelfs
broodjes kroket voor ons opgediend.
Om zoveel mogelijk natte bilafdrukken op hun stoelen te krijgen, werden we steeds heen en weer gestuurd
tussen de tafel waar ons eten werd
geserveerd en de luie stoelen bij de
open haard waar we op konden drogen. De sokken werden hier gedroogd en door een enkeling werd er
zelfs een biertje genuttigd. We zaten er zo lekker, we kwamen er bijna
niet meer weg en wilden al gaan bellen om ons door de autos op te laten
halen. Uiteindelijk lukte het toch om
weer op de fiets te komen en intussen
was het ook iets minder hard gaan regenen. Na zon 40 km kwamen we
zuruck bij onze huisjes. s Avonds
werd er bijgetankt met het speciaal
bijgehaalde bier en werden tot diep
in de nacht allerlei competities uitgevochten.

10.3

Vrijdag

Op vrijdag reed onze lauwe groepn
van de meest barre tochten ooit.
Toen we wakker werden, viel de
regen al met bakken uit de hemel,
maar vol enthousiasme reden om
half 11 de eerste fanatiekelingen
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al op en neer over de heuvel voor
onze huisjes. Dat leverde enige
tijd later de gewenste activiteit op,
sommige mensen schrokken op,
klokten hun koffie naar binnen en
trokken hun fietskleren aan. Er werd
vol verwondering besproken dat
je normaal in Nederland echt niet
gaat fietsen als er regen voorspeld
is, laat staan als het keihard aan
het regenen is als je weggaat. Dit
bespraken we terwijl we in de
stromende regen stonden te wachten op de laatste tandenpoetsers.

Iets na elven vertrok als eerste de
lauwe groep, deze keer bestaande uit
negen man (Bart, Frank, Marga, Ester, Maartje, Joris, JanWillem, Gabriel en Marjan), met in de volgauto Robert. Na een afdaling belandden we in Gerolstein, waar we al snel
berg op togen. We werden in deze bikkelpoging vastgelegd op video
door Robert. Helaas bleek de weg
te eindigen bij een kazerne, waar we
niet verder konden. We konden dus
weer rechtsomkeert maken en naar
beneden afdalen. De toon van de dag
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was gezet, hoewel we dat toen nog
niet beseften.
In Gerolstein city schudden we al
snel per ongeluk Robert in de volgauto af, omdat we over een fietspad
gingen. Het fietspad stuurde ons in
diverse richtingen, waaronder meerdere bonusklimmetjes, steeds eindigend in een doodlopende straat. Intussen hadden we zo’n 20 km op de
teller en begonnen we enigszins chagerijnig te worden. Het leek niet onze dag te worden, dus besloten we
terug te gaan en lekker bij de open
haard te gaan zitten. Maar dat bleek
nog niet zo makkelijk. We vonden
een leuke beklimming door het bos.
De weg ging na een paar kilometer
echter over in een zandweg.
Enthousiast mountainbikten wij
verder, maar we kwamen helemaal
geen bordjes tegen. In de tijd die
het Marga kostte om haar band te
plakken, zocht Bart de weg en vond
hij allerlei luchtspiegelingen vol pannenkoekenhuisjes en heerlijke terrasjes in de zon. Uiteindelijk vonden
we gelukkig een richtingaanwijzer
naar een dorpje. Het pijltje wees alleen beide kanten op, dus we kozen
rechts. Tijdens deze steile afdaling
vol kuilen en stenen, kilometers lang,
besloot Maartje om een fijne wandeling te maken. Intussen reden de anderen extra rondjes helling op en helling af, op de asfaltweg die we intussen gelukkig gevonden hadden. Toen
moesten we nog een kilometertje of
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tien en enkele stevige hellinkjes naar
huis, wat de teller toch op een totaal van 50 km wist te brengen. Dit
konden wij weer bijschrijven in onze
excel-sheet. Op de laatste klim werden we nog toegetoeterd en werden
er biertjes uit het raam toegestoken
door Robert, Monique, Anne, Cor
en Frank, die ons vol enthousiasme
en applaus binnenhaalden. En toen
we later, gedoucht en gevoederd met
koffie en/of bier bij de open haard
zaten, vonden we het toch een mooi
stoer avontuur.

Omdat sommige mensen een
druk leven leiden vol met andere
verplichtingen, was dit de laatste
avond dat we met z’n 22-en waren.
Daarom werd er gezocht naar een
restaurantje om uit eten te gaan.
De gemakkelijkste oplossing bleek
de kantine van het bungalowpark
te zijn. Zo hoefde er niemand de
bob te zijn en konden we lekker
wandelend op weg naar de soep,
schnitzel en ijsjes. En natuurlijk
naar de lekkere halve liter biertjes.
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Na afloop van de maaltijd werden
er bovendien nog verschillende spelletjes uitgevochten in de spelletjeshal.

10.4

Zaterdag

Op zaterdag regende het nog steeds,
hoewel het niet meer zo erg met bakken uit de hemel viel als donderdag
en vrijdag. Er waren niet veel mensen die nog echt droge kleren hadden, maar wat maakte het uit. . . de
schoenen, zweetshirtjes en regenjasjes zijn na een tijdje toch weer net zo
kleddernat.
Deze dag werd van tevoren goed
de kaart bestudeert, om grappen met
doodlopende straten of extra (ongewenste) lusjes te voorkomen. Een
aantal mensen waren afgehaakt en
gingen lekker shoppen of in het
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zwembad liggen of gewoon een beetje koffie drinken in het huisje. Wel
was vandaag de eerste dag dat Frank
ging fietsen! Na twee dagen had hij
eindelijk zijn fiets uit de auto gehaald
en ging het toch uiteindelijk gebeuren.
De lauwe groep reed vandaag een
rondje met mogelijkheid tot een extra
lusje. We namen de mountainbikers
Ilse en Hessel op de heenreis mee.
Na een lange klim naar Salm lieten wij ze in het bos achter, waar ze
lekker door de modder konden gaan
ploegen. Wij gingen verder met ons
rondje, maar bij sommigen waren de
benen toch wel een beetje zwaar en
ging het allemaal niet meer zo soepel. Zij keerden dus terug terwijl wij
nog een extra lusje deden. Zo konden
we wederom 50 kilometers bijschrijven in onze excel-sheet!
De snelle groep reed op deze dag
geloof ik wel 120 kilometer.
Na al deze fietsavonturen vonden
een aantal mensen het wel welletjes,
en ging de fiets alvast in de auto.
Er werd weer flink wat hout opgestookt om de huisjes tot echte sauna’s te verheffen. Vooral Gabriël was
hier goed in, in zijn huisje werd dan
ook alleen maar lammig op de bank
gelegen, zoals het een echte sauna
betaamd. De verloren energie werd
aangevuld met een flinke lading pasta en sla. Er werd steeds in twee huisjes gegeten omdat het anders wel erg
vol zou worden.
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’s Avonds werden er heel veel potjes Take5 gespeeld, wat tot grote hilariteit leidde onder de medespelers.
De zakken chips gingen in recordtempo leeg en ook de voorraad wijn
werd nog aangesproken, omdat alle
bier alweer verslonden was.

10.5

Zondag

En op zondag scheen dan voor het
eerst de zon toen we ontwaakten!
Helaas waren onze kleren natuurlijk
wel nog steeds doorweekt. De meesten hielden het dus voor gezien.
Er was nog een groepje met echte fanatiekelingen die voor een extra rondje gingen, om een ultieme
hoeveelheid kilometers in hun excelsheet bij te kunnen schrijven natuurlijk. Sommige anderen gingen gewoon opruimen, inpakken en naar
huis.
Ondanks de regen was het toch een
gezellig en zeer geslaagd fietsweekend. En vergeet niet om volgend jaar
met Hemelvaart alvast vrij te houden
in je agenda, want dan gaan we natuurlijk weer!
Marjan2

2 Dit verslag is samen met een hoop foto’s
ook op onze internetsite terug te vinden

Gesmolten

