NIEUWSBRIEF DOK TOER
November 2017
!

Inleiding
Hier de nieuwsbrief voor November. De sluitingstocht is weer geweest en enkelen van ons zijn
druk bezig de gereden kilometers te verwerken en te bepalen wie de clubkampioen wordt.
Ik zal het kort houden want denk dat de inhoud voor zichzelf spreekt.

Van de bestuurstafel
In oktober is het bestuur van de afdeling Toer een keer bijeen geweest. De volgende onderwerpen
zijn daar besproken:
• Het hoofdbestuur wil een nieuwsbrief gaan uitbrengen.
• op 17 november is er een bijeenkomst over voeding. Houdt de website en/of e-mail in de gaten.
• Zowel Annemiek Bakker als Sandra Huig stellen hun functies van penningmeester ter
beschikking. DOK zoekt dus penningmeesters.
• Er is een vraag over een e-bike workshop binnen gekomen.
• Op 6 november is een NTFU regiobijeenkomst waar de voorzitter naar toe gaat.
• Start-2-Bike is niet door gegaan er was slecht een aanmelding
• Op 1 december zullen de clubkampioenen bekend gemaakt worden onder het genot van kopje
koffie en een drankje. Kijk naar je email voor een uitnodiging.
• Bij de MTB tocht Texel was er een tekort aan vrijwilligers en waren er minder deelnemers dan
verwacht (vergeleken met andere jaren)
• Voor de Robbenoord MTB tocht zullen de inschrijfkaarten met e-mail adres gebruikt worden om
te proberen e-mail adressen te verzamelen voor communicatie
• Er zal nog contact gezocht worden met de eerdere web site beheerder voor het materiaal om dit
weer op de huidige web site te plaatsen.
• Opruimen van materiaal zolder is nodig

Interessante onderwerpen
Door Anne de Poel is het volgende stuk aangeleverd

Helderse toerkoningin is gestopt! (20-10-2017)
Ina Deugd (72) heeft de racefiets in de wilgen gehangen. De sympathieke Dokdame houdt het na
een lidmaatschap van 35 jaar (01-01-1981 <> 01-01-2017) voor gezien. Medaille! Lintje!
Bloemen!
Nu Ina de zeven kruisjes gepasseerd is en ze met fietsen in de groep wat onzekerder wordt, zijn
de pedalen definitief tot stilstand gekomen. Einde malen op de racefiets, start de
boodschappenfiets!
Ina fietst in de jaren tachtig en negentig vorige eeuw gelipstickt en wel ‘gewoon’ onze zware
rondes mee (350 km.) piept niet, klaagt niet, schakelt niet, (weet niet precies hoe het werkt,
durft niet) drinkt al fietsend niet (gevaarlijk, die bidon pakken) nooit een slecht humeur en is als
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een echte Westfriezin immer in een goed humeur om niet te zeggen: het zonnetje in het
peloton. Bloîd bloive.
Bij einde evenement of tocht vergeet ze nooit de wegkapiteins / voorrijders / organisatoren
complimenten te maken en te bedanken. Bij lek gaat Ien er zonder meer van uit dat de mannen
van DOK even haar bandje wisselen en de mannen van DOK doen dat die enkele keer dat het
voorkomt, natuurlijk graag.
Clasina (doopnaam) is ook actief op de meerdaagses: de tweedaagse naar de jeugdherberg in
Doorwerth (Gelderland) de clubtweedaagse naar Emmen en de Lauwersmeerdriedaagse in 1996
waarvan Ien een geweldig verslag schrijft dat zelfs het jubileumboek DOK-Toer haalt en
natuurlijk is ze present op alle Kleintjes IJsselmeer (250 km.)
Ina is in 1983, 1984 en 1985 en van 1992 tot en met 1997 clubkampioen. In 1984 vestigt ze het
damesclubrecord met 10190 kilometers, een hoogtepunt dat pas in 2004 door Ria Kos met 13202
uit de boeken wordt gereden.
Het laatste ‘cluboptreden’ is in 2003 als ze derde wordt met 1407 kilometer, maar ze stopt
allesbehalve met fietsen. Met echtgenoot Loek trekt ze eropuit voor fietsvakanties en geregeld
meldt ze zich later met fiets op de maan-, woens- of vrijdag op de P. aan de Doggersvaart voor
de doordeweekse ritten.
Een enorme klap is het overlijden van Loek op 15 september 2006 op 62-jarige leeftijd. Loek,
bijnaam ‘Lodewijk 46 x 18’, is zeer bekend in Dokkringen en een paar jaar lid van de
toercommissie en van de toerredactie.
Ien fietst met al haar derde, tweede en eerste plaatsen zo’n 100.000 kilometer bij elkaar en tel
daar gerust enkele tienduizenden bij uit de jaren dat ze lager op de ranglijst staat. Voorwaar, ik
zeg u!
De racefiets staat te koop bij Verdoes (is daar te bewonderen) de boodschappenfiets en een
sportfiets (beide zonder krom stuur en klikpedalen) staan bedrijfsklaar in het schuurtje.
Tegenwoordig zit Ina op spinnen, doet ze aan grondgymnastiek en wandelt ze veel, want binnen
tegen de geraniums aan zitten gluren is helemaal niks voor Ina.
Ien, het ga je goed! (adep)

Informatie
Suggestie voor DOK Toer en het programma bij Gerard Krusemeijer. Op-en aanmerkingen over de
nieuwsbrief bij Wim Grim E-mail:

Belangrijke Data
Verjaardagen in November
Naam

Datum

Naam

Datum

Annemiek Bakker

17

Peter Engelen

23
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Data van Het MTB programma waar HRTC DOK betrokken
is.
12 november (Robbenoord vanuit Den Oever)
03 december (start/finish voor Texel)
17 december (Napoleontocht vanuit DOK)
07 januari 2018 (Noord Hollands Langste finishlocatie bij DOK)
18 februari 2018 ("Verrassingstocht" vanuit DOK)
Toerbestuur
Functie

Naam

Adres

Voorzitter

Gerard Krusemejjer

Fluytstraat 50, 1784 NP Den Helder

Tel: 06 - 14 68 79 08

E-mail: gerard_krusemeijer@hotmail.com

Anton Wetzel

Wethouder Hooimeyerlaan 27, 1761 GT Anna
Paulowna

Tel: 0223 -532167

E-mail: aj.wetzel@quicknet.nl

Annemiek Bakker

Korte Bosweg 1, 1756 TA ’t Zand

Tel: 0224- 59 12 87

E-mail: c.a.bakker@quicknet.nl

Secretaris

Penningmeester

MTB-coordinator

Wim Erkelens Cooke Dijkschouwerslaan 136, 1785 HS Den Helder
Tel: 0223 -63 81 90

E-mail: waecurfan@hotmail.com

meer informatie op www.mtbnoordholland.nl
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