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Jaarverslag 2015

Met veel plezier kijken we terug op het fietsjaar 2015. Er werd volop gefietst in binnen- en 

buitenland. Inschatting is dat de Ventielen afgelopen jaar samen zo’n 150.000 km gefietst 

hebben. Het aantal valpartijen is gelukkig beperkt gebleven. Het opsplitsen in kleinere 

groepen van maximaal 12 fietsers heeft wellicht bijgedragen aan het verhogen van de 

veiligheid. Er werd gefietst in 3 groepen. De opkomst van groep 2 en 3 was goed, van groep 

1 niet. De hoogste opkomst noteerden we tijdens de photoshoot; we overwegen om vaker 

op de foto te gaan… 

Het aantal leden is verder gegroeid, de teller staat nu op 99 leden. Met name het aantal 

dames is sterk toegenomen. Compliment richting de dames, die bij menig tocht het aantal 

mannen oversteeg. Met de groei van het aantal dames schijnt ook het app-verkeer 

explosief gegroeid te zijn… 
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Fiets-slaap-fiets 2 mei 2015

In 2015 stond er een nieuwe activiteit op het programma te weten het FSF weekend. Op 

zaterdagmorgen 2 mei stonden er ca 20 ventielen gereed om te vertrekken naar Landgraaf 

waar we zouden overnachten in het Snowworld Hotel. We vertrokken in 2 groepen, de iets 

snellere en de iets langzamere maar of dit ook zo was ondervonden we wel in Stein. De 

eerste groep zat nauwelijks op het terras of groep 2 kwam de hoek om gevlogen om zich 

vervolgens ook op het terras te nestelen.

Na de koffie met Limburgse vla vertrokken we naar de eindbestemming. Degene die de 

afstand te kort vonden konden in de heuvels van Zuid-Limburg nog wat extra energie kwijt.

Na een verfrissende douche hadden we een gezellig samenzijn in de bar-restaurant met 

uitzicht op de skipiste.  Er werd volop gebuurt, gelachen en er werd zelfs een kaartje 

gelegd. Kortom een zeer gezellig samenzijn.

Op de zondagochtend vertrokken we weer in 2 groepen naar Heusden. De eerste groep 

meende er een wedstrijd van te moeten maken en zodoende stonden we rond 13.00 uur 

weer in Heusden. Groep 2 nam er wat meer de tijd voor en hebben onderweg nog gezellig 

wat gegeten.

Al met al een prima geslaagde activiteit en een echte aanrader. Met dank aan de 

organisatie.
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Fiets- & familieweekend 12 t/m 14 juni 2015

De weergoden waren ons goed gezind tijdens dit weekend. De tocht op vrijdag vertrok 

vanuit Sint Geertruid. Patrick was hier per fiets naar toegekomen, de rest per auto. Na 5 

kilometer stopte de verharde weg en reden we door een weiland. De boer kwam net met 

zijn tractor aan en reageerde enigszins geïrriteerd. Toen Henk vertelde dat hij ook boer is, 

was het ijs meteen gebroken en kon de boer weer lachen. De tocht ging richting de 

Baraque Michel, alwaar we pauzeerden. Aan het eind van de middag arriveerden we bij 

onze mooie accommodatie in Bullingen.  Het nieuwe huis was rustig gelegen en had een 

schitterend uitzicht over de Ardennen. Op zaterdag fietsen 5 Ventielen weer terug naar 

Nederland. De andere Ventielen vermaakten zich met fietsen,  MTB’en, voetballen, 

knutselen, blikgooien en vliegeren.  Op zondag bezochten we het dierenpark in Daun. Erg 

grappig om te zien hoe de geiten, herten en apen hier uit je hand en uit je auto eten. Na 

snacks en friet gebakken te hebben keerden we huiswaarts. 

14



Dikke banden cross 28 juni 2015

Onder prima omstandigheden stonden de peuters als eerste aan de start. Fietsen hoefden 

ze niet te kunnen zolang ze maar een rijwiel hadden. Een loopfiets, driewieler of een 

crossfietsje, altijd goed. 

Jong als ze zijn, ook zij toonden zich “Dikke Banden Cross”  waardig want het ging gelijk al 

zeer gretig van start.  Fanatiek en af en toe een handje geholpen door andere kinderen 

gingen ze flink aangemoedigd allemaal door tot de eindstreep.

Geweldig om te zien. We zijn dan ook benieuwd wat ze deze beloften komend jaar kunnen 

laten zien.

Gevolgd door nog 4 leeftijdscategorieën werd er de hele dag gefietst en gestreden. In 

totaal 43 kinderen hebben toch weer laten zien wat ze kunnen en wat ze graag doen. 

Namelijk fietsen en plezier maken. 

Strijden om wie de beste is en net een beetje verder gaan dan je eigenlijk kunt. Maar ook 

vertier met anderen, wie wil dat nu niet, een echte Ventielen gedachte.

Met als beloning een medaille, een plaats op het podium en een luid applaus.

Regelmatig worden er nog een stuurbordjes van de “Dikke Banden Cross” op straat 

gesignaleerd. Tactiekbesprekingen voor de volgende cross vinden al plaats en de kinderen  

hebben er al weer zin in. De eerste voorbereidingen zijn weer begonnen en samen met 

jullie en de vrijwilligers willen we er weer een mooi dag van maken. 
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Avondetappe Limburg 3 juli 2015

Op 3 juli stonden er 15 ventielen in de dampende hitte klaar voor een avond-etappe 

Limburg. Er stond een route van 60 km op het programma, startlocatie Gulpen. Na een 

aantal mooie beklimmingen,  kwam het drielandenpunt in zicht, ik begon net warm te 

draaien en het was een mooi doel om me op te richten, ff doortrappen. Boven werd er nog  

een groepsfoto gemaakt en geconcludeerd dat er weinig te zien was. Snel maar weer door 

want het werd al schemerig. Als laatste nog ff fijn de korte kant van de Gulpenerberg

beklommen, dat maakte mijn dag weer goed. Als afsluiter nog met zijn allen een pilsje op 

het terras, we hadden het verdiend.
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Eifeltour

Op 26 juli vond de Eifeltour plaats. 16 Ventielen reisden af naar het rustige 3-landen gebied 

van Duitsland, België en Luxemburg. Vanuit het piepkleine plaatsje Elcherath vertrokken we 

met mooi weer voor een rit door de Eifel. De route liep via rustige wegen en geasfalteerde 

spoorwegen.  Mireille was haar fietsschoenen vergeten, werden we tijdens de pauze 

bediend door een knorrige Duitse dame, had Rene kramp en werd een topsnelheid van 84 

kilometer gehaald. 
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4-landen-tour 16 augustus – 23 augustus 2015 + Klimweekend Sölden 20 augustus – 23 

augustus (deel 1)

De bus van Gerard werd ’s avonds al volgeladen om de volgende ochtend vroeg naar 

Oberstdorf te vertrekken. De overige vakantiegangers werden ’s morgens naar Düsseldorf 

gebracht om daar met de trein naar Oberstdorf te reizen. Na een dagje treinen, wat 

overigens zeer relaxed was ,volgde er nog een mooie wandeling naar het hotel, onze 1e

overnachtingsplek. Duitsland, Zwitserland, Liechtenstein en Oostenrijk stonden op het 

programma om te doorkruisen. Evenals vele klimmen, de ene iets langer en steiler dan de 

andere. De 1e fietsdag eindigde op de Furkajoch waar een idyllisch berghutje onze 

overnachtingsplek was. ’s Morgens  met het ontbijt waren er wat problemen met de 

waterpomp waardoor er maar geen tot weinig water beschikbaar was. Toch vermaakte wij 

ons prima, Jennemieke had een gitaar van de muur af geplukt, Gerard was jarig, dus er 

moest gezongen worden. Hij kreeg een flesje schnaps van het huis en ging  de rest van de 

dag als een speer voorruit. Ton de chauffeur volgde ons waar mogelijk om ons op tijd te 

voorzien van reepjes, bananen en ranja. Het weer zat niet altijd mee, maar dat mocht de 

pret niet drukken, iedere dag weer een soort van vroeg, fris en fruitig aan de start.  De  2e

fietsdag was het van hotel naar hotel eigenlijk maar zo’n 20 kilometer maar wij maakte er 

een lusje  van 120 km van. We moesten natuurlijk wel onze 4-landen doorkruisen en 

Liechtenstein zeker niet vergeten. Een luxe hotel langs een drukke weg, snel douchen en op 

naar het diner. Sommigen onder ons keken de hele dag al uit naar een stuk vlees, nadat er 

al 2 dagen vegetarische pasta met kaassaus op het menu had gestaan. 
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4-landen-tour 16 augustus – 23 augustus 2015 + Klimweekend Sölden 20 augustus – 23 

augustus (deel 2)

De woensdag brak aan en het was de  laatste etappe voordat de weekendgangers er 

onderweg bij zouden komen. De Silvretta Hochalpstrasse was het einddoel. Hier wachtte 

ons een geweldige klim met mooie uitzichten en als klap op de vuurpijl een superuitzicht 

over het stuwmeer. Helaas…onder aan de klim zag het weer er al niet helemaal tiptop uit 

en tijdens de klim zagen wij geen hand voor ogen. Je zag pas iemand als je er zowat tegen 

aan fietste. Het mooie uitzicht was dus ver te zoeken, gewoon zorgen dat je op de weg 

bleef fietsen. De volgende ochtend hadden wij nog een klein tochtje richting Landeck voor 

de boeg. Daar zouden we onze andere Ventielenvrienden ontmoeten om samen naar het 

hotel te fietsen. Helaas bleek dat er ’s nachts twee fietsen ongevraagd waren 

meegenomen. Er moest dus nog het een en ander geregeld worden, voor we op pad 

konden. De fietsen gelukkig wel teruggevonden en na een bezoek aan de fietsenmaker met 

enig oponthoud toch nog op weg richting Landeck. Nadat de inmiddels dus hele grote 

groep in drie was gesplitst ging ieder groepje op weg naar Solden.  Met de nodige 

vertraging werd pension Waldesruh bereikt. Een schitterend pension met een bijzondere 

gastvrijheid. 
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4-landen-tour 16 augustus – 23 augustus 2015 + Klimweekend Sölden 20 augustus – 23 

augustus (deel 3)

Op vrijdag werd de Timmelsjoch beklommen. Het weer was goed, de klim mooi. Onderweg 

was het uitkijken voor overstekende koeien. Iedereen bereikte de top. De groep splitste 

zich op, waarbij een  groep de andere kant van de Timmelsjoch beklom en een andere 

groep het Ventertal beklom. Het Ventertal is zeer rustig en niet te stijl, een ideale klim om 

te genieten. Aan het eind van de dal werden diverse foto’s op de hangbrug gemaakt. Op 

zaterdag werd de Otztaler Gletcherstrasse beklommen; een enorme steile berg van meer 

dan 10% over een afstand van 14 kilometer, eindigend op het hoogste punt van de Alpen 

die over de weg te bereiken is. Mooi maar voldoen werd teruggekeerd naar het pension, 

waar nog gezwommen en chips gegeten werd.  De avond werd afgesloten met een BBQ en 

bier. Op zondag vond de terugreis naar Nederland plaats. In de bus werd volop gekaart en 

spelletjes gedaan.  We kijken terug op een mooie reis.
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Overige activiteiten

Verder hebben Ventielen in 2015 deelgenomen aan de Bloesem Classic in Zonhoven (18 

april), Klaver van Brabant (19 april), Peter Winnen Classic (17 mei), Tilf-Bastogne-Tilff (24 

mei), Ardennentour Spa (30 mei), Aywaille-Bastogne-Aywaille (18 juli) en Mergelheuvelland 

(13 september).  Op 10 juli vond bij Micha een midzomer-BBQ plaats en op 23 augustus 

werd deelgenomen aan het Heusdense beachvolleybaltoernooi. Op 28 augustus vond de 1e

editie van de Heuze Olympics plaats; Ondanks de stromende regen bleef de Heusdense

fanatiek fietsen en genoot volop van deze dag. Het wegseizoen werd officieel afgesloten op 

28 september met een rit naar Weert. 
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