
 
 

Nieuwsbrief FTC Grupetto Maart 2015 

 
Het is alweer meer dan drie jaar geleden dat FTC Grupetto Meppel e.o. is opgericht. In deze 
3 jaar is onze fietsvereniging gegroeid naar ruim 300 leden. Grupetto is een actieve club met 
enthousiaste leden en diverse commissies waarbinnen leden zich inzetten om het fietsen en 
overige activiteiten voor iedereen toegankelijk, veilig en leuk te maken. Omdat de vereniging 
nog steeds hard groeit en om ook de “nieuwkomers” een beeld te geven van enkele 
terugkerende activiteiten die samen door de toer- en activiteitencommissie worden 
georganiseerd brengen wij aan het begin van het raceseizoen 2015 deze nieuwsbrief uit. In 
deze nieuwsbrief zijn met name ervaringen, zowel in tekst als in foto’s, van enkele van onze 
leden opgenomen (uiteraard via deze plek onze dank daarvoor). Hopelijk geven deze al onze 
leden voldoende inspiratie om er een heel mooi fietsjaar van te maken en in grote getale 
deel te gaan nemen aan de diverse activiteiten. 
 

Openingsrit (30 maart 2014) 
 

    
 
Zoals ieder jaar is het raceseizoen ook in 2014 weer gestart met een gezamenlijke 
openingsrit. Deze openingsritten kenmerken zich, afgezien van het feit dat het meestal mooi 
weer is, door een (hernieuwde) kennismaking met andere leden, een grote dosis gezelligheid 
en het benadrukken van het gezamenlijk fietsen met elkaar (“samen uit samen thuis”). 
 
Afgelopen jaar hadden zich voor de openingsrit een kleine 70 deelnemers ingeschreven. 
Deze vertrokken in groepen van maximaal 15 fietsers onder aanvoering van een wegkapitein 
over de vooraf door de toercommissie uitgestippelde route. Na een welkomstwoord van 
onze voorzitter en enkele tips t.a.v. het rijden in de groep heeft iedereen de route van een 
kleine 60 km door Noord-West Overijssel en Zuid-West Drenthe kunnen uitrijden. Afgezien 
van een “openings” lekke band had iedereen hier een kleine 2,5 uur voor nodig. M.a.w. niet 
te snel voor een eerste tocht van het jaar. Nogmaals iedereen kan meerijden met de 
openingsrit om daarna gezamenlijk bij Herberg ’t Plein aan te komen voor het welkome 
kopje koffie met appeltaart! 



Start beginners- / opstaptrainingen (1 april 2014) 
 
Dinsdag 1 april was de eerste trainingsavond van 2014. Om 18.30 stond er alweer een grote 
groep bij Renell klaar om te gaan fietsen. De wegkapiteins waren duidelijk herkenbaar aan 
hun gele hesjes waarop stond te lezen bij welke groep (A,B,C,D) hij wegkapitein was en 
welke snelheid bij de betreffende groep hoorde. Nadat de groepen gevormd waren stond de 
wegkapitein nog even met zijn groep stil bij de regels, signalen en de route die gefietst ging 
worden, en daar gingen ze….. 
 
Onder de leiding van Gijs Stegink en met assistentie van Greta Krol en Jolanda Ronda heeft 
een enthousiaste groep meegedaan aan de beginners trainingen. Deze training was vooral 
bedoeld voor beginnende fietsers, met als doel om mensen zeker te krijgen op de fiets en 
voor te bereiden op het fietsen binnen de groep. 
De opbouw van deze training was allereerst je fiets onder controle te krijgen. Hoe zit je op 
de fiets? Wanneer klik je de pedalen los?, het liefst zo laat mogelijk, wat in het begin heel 
eng was maar wat men snel onder de knie had. Ook het maken van een noodstop waarbij 
snel weer door gefietst moest worden is geoefend. Daarnaast hebben we aandacht besteed 
aan het bochten werk en hoe je kunt keren op de weg zonder los te klikken of af te stappen, 
niet naar je voorwiel kijken maar daar waar je heen wilt gaan. De laatste weken van de 
trainingen hebben we vooral lekker met elkaar gefietst, waarbij aanwijzingen werden 
gegeven over hoe je fietst in een groep, waar ligt je focus etc.? Waar is je wiel ten opzichte 
van diegene die voor je fiets. Ook het rouleren in de groep hebben we geoefend. Het werd 
positief ervaren door de deelnemers, zij gaven aan een stuk zekerder op de fiets te zitten.  
 
Met vriendelijke groet, Jolanda Ronda 
 

 
 

Klinkers Karren (13 april 2014) 
 

 

http://www.google.nl/url?url=http://www.touretappe.nl/parijs-roubaix/parijs-roubaix-fotoserie/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=yWnWVPT9Go7caN7HgvAC&ved=0CBwQ9QEwAzgo&usg=AFQjCNHTBeOM_OY-wfGawAVpu9gTFTI4bg
http://www.google.nl/url?url=http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/04/het_is_koers_parijs_roubaix.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=JmrWVP7AKs3LaM2dgpAP&ved=0CBgQ9QEwATg8&usg=AFQjCNH7mBhs2d2xJYbCqCBH_6XBIcVZ2w
http://www.google.nl/url?url=http://nl.wikipedia.org/wiki/Parijs-Roubaix&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=52rWVNjvC47OaL6rgMAN&ved=0CDwQ9QEwEzhk&usg=AFQjCNFaiOJvxbribrqaFfCKj72aVej2Tg


 
 

Kei van de dag (door Jan Hein van der Bruggen) 
 
Normaal gesproken komt het niet in me op een glas rivella te bestellen. De commercial 
daarvoor geeft mij aanleiding om te denken dat dit aparte drankje voorbehouden is aan 
mensen met een enigszins vreemde smaak. Als iemand op een of andere manier dan toch 
mijn interesse weet te wekken, wil ik misschien wel overstag gaan? Zeker als iemand je er 
meerdere malen de voordelen van schetst en, overigens deskundig, de nadelen ervan 
achterwege laat.  
 
Zo is het mij min of meer met mijn deelname aan Klinkers Karren 2014 vergaan. Het 
geesteskind en de oogappel van Frank Berkhout, via oude en nieuwe media wereldkundig 
gemaakt. Met een knik naar de klassieker Parijs Roubaix.  Als een professional (voordeel: dat 
wil toch iedere recreant een keer zijn), de schoonheid ontdekken van kasseistroken 
(voordeel: lelijke zaken zijn nu eenmaal eerder onaantrekkelijk) in de buurt van Meppel 
(voordeel: vlak bij Dwingeloo). Het aanstekelijke enthousiasme van Frank relativeerde dat 
meesterlijk beklemmende beeld uit de bezienswaardige documentaire van Wilfried de Jong 
over Parijs Roubaix: in vertraging is te zien hoe de kasseien banden, fiets en bemodderde 
kuiten van renners keer op keer tarten. Andere nadelen niet bekend. Toch verscheen ik 
gemotiveerd aan de start. 
 
Onder prima weersomstandigheden en in een sfeer die Grupetto kenschetst heb ik de tocht 
van 120 km (er zijn ook veel kortere versies overigens) als een van mijn sportieve 
hoogtepunten in 2014 ervaren. Samen gezellig uit, samen veilig weer thuis. Een gevarieerde 
route leidt je over fraaie klinker- en kasseistroken in de omgeving van Meppel. Heel veel 
asfalt maakt gelukkig ook onderdeel uit van de tocht, een beetje rust voor lichaam en fiets 
was wel prettig. Hemelsbreed raak je nog geen 20km van Meppel verzeild. Heb me dan ook 
verwonderd over zoveel mooie stroken in de buurt van Meppel. Tips voor de juiste 
bandenspanning: afhankelijk van je eigen lichaamsgewicht, de juiste houding: billen achter 
op het zadel, knuisten om het midden van je stuur en trappen maar, de juiste versnelling: 
grote blad achter voor een goede grip op de kasseien, maakten het tot een intensieve, maar 
erg mooie ervaring. De tips waren zelfs zo inspirerend dat het me lukte om een enkele 
plaatsnaambordsprint winnend af te sluiten. De punten die ik daarmee vergaarde leverde 
mij de titel “Kei van de dag”  Klinkers Karren 2014 op. Ik moet nog steeds glimlachen als ik er 
aan terug denk. Pijn aan het zitvlak en een vieze fiets neem je dan voor lief.  
 
Rivella, als je het niet probeert , weet je niet hoe het smaakt. Als je het niet probeert, weet 
je ook niet of je een jaar later nog een glas wil. Ik wel en ik kan jullie de ervaring van harte 
aanraden. Geef je op voor Klinkers Karren 2015 want Kei van de dag worden is echt keigaaf!  
 
Jan Hein van der Bruggen 
Kei van de dag Klinkers Karren 2014 
 
PS: Het gerucht gaat dat je als Kei van de dag Klinkers Karren 2015 een gereserveerde 

plaats hebt op de bank, met friet en bier om Parijs Roubaix 2015 op grootscherm bij 
Renell van dichtbij te bekijken. Dat naast eeuwige roem… 

 



 

 
 
Verandering van route, doet fietsen! (door Jarno Schra) 
 
Zondagochtend 13 April, net voor 9 uur kom ik aan fietsen bij Renell. Een klein groepje staat 
wat afgescheiden van de rest en ik hoor iets over Klinkers Karren. “He Jarno, ga mee man, 
mooi rondje!” Meer was er niet nodig om mij over te halen. Een keer wat anders. En dat was 
het! 
  
Frankie had een rondje bedacht van zo’n 120 kilometer, met daarin zoveel mogelijk stukken 
‘klinkers’. Je weet wel van die rode hobbelige wegen, die je zeker met je smalle fietsbandjes 
graag mijdt. Direct na vertrek gaat het over bandendruk en brede banden; je moet met 
minder druk in de banden rijden anders stuiter je van je fiets af. Dus een beetje lucht eruit 
en gaan. 
  
Direct in Meppel de eerste strook bij Bad Hesselingen. Daarna rijden we via een aantal 
makkelijke klinkerstroken (ja die zijn er in Meppel) naar Staphorst waar we een paar 
serieuzere stroken voor de kiezen krijgen. Simpel gezegd: op zo’n strook moet je gewoon vol 
gas nemen, handen een beetje ontspannen boven op het stuur en gaan! 
Na elke strook wachten we op elkaar en hoor je opmerkingen als “verkeerde lijn gepakt”, 
“teveel druk in de banden” of “ik moet minimaal 28 mm banden”. Maar aan de glimlachen 
op de wat smoezelige gezichten zie je dat iedereen geniet. Stilstaand rondkijkend zie je 
prachtige plaatjes van idyllische klinkerwegen, vaak met mooie bomenrijen ernaast. Man, 
wat is dit toch een keer leuk en wat is het veld in regio Staphorst toch mooi! Via de Zwarte 
Dennen rijden we naar IJhorst en de Wijk, met ondertussen prachtige klinkerstroken. We zijn 
nog dicht bij Meppel maar hebben al veel plekken gezien waar ik nog niet eerder ben langs 
gefietst. Opmaken voor de uitsmijter van de dag ‘Het bos van Echten’. Een 2,6 km lange 
strook echte kasseinen, die dit jaar volgens de kenners ‘heel slecht’ liggen. Man, man, wat 
gaaf al stuiterend op je fiets zitten. Denkend dat je het nu onder de knie hebt, totdat die ene 
kassei je zo’n klapper geeft dat je opeens haast stil staat, elke steen voelt waar je overheen 
komt, weer in een soort cadans komt en dan weer die éne steen… Dit is geen fietsen meer! 
Opeens denk je aan die echte fietsers die ‘s middags in Frankrijk de ene na de andere strook 



zoals deze voor de kiezen krijgen. Blij dat het er één was, maar mooi dat ie er was! Zo moet 
dat dus ongeveer voelen. Hierna voelen de meeste stroken aan als een geplaveide 
paden. We voelen ons kenners en specialisten en genieten met volle teugen van de rest van 
deze super leuke dag. 
  

Frank bedankt voor de route. Ik sta zeker weer 
met zachte bandjes aan de start dit jaar! Afgelopen jaar waren we met een man of zes, maar 
deze route verdient er veel meer! Iedereen kan prima deze stroken over komen en speciale 
voorbereiding is niet nodig. Na elke strook wordt er keurig op elkaar gewacht en tussen de 
stroken hebben we een normaal tempo gevolgd dat voor iedereen te doen was.  Wat zou 
het mooi zijn om dit jaar met een grote groep dit gave rondje (of korter) te fietsen, en 
daarna onder het genot van een biertje de echte mannen de klassieker zien fietsen! 
  
Verandering van route, doet fietsen! 
 
Met vriendelijke groet, Jarno Schra 

  

ATB- EN Techniektrainingen o.l.v. Paul van Dam 
 
Trainingen Paul van Dam van Passion4Biking (door Hankie Huisman) 
 
Op zondag 27 oktober 2013 is er een grote groep (beginnende) ATB’ers begonnen met de 
techniek trainingen van Paul van Dam van Passion4Biking uit Zwolle. Paul is een (namens de 
NTFU) gecertificeerde trainer die al eerder trainingen heeft verzorgd op de RACE en ATB. In 8 
zondagen ging hij ons de basiskennis bijbrengen van het ATB ’en. 
 
Telkens verzamelden we bij ons “clubhonk” Renell Bikes. Het was een grote groep, 16 
mannen en vrouwen. Gelukkig was ik niet de enige vrouw, er waren er nog twee. Direct de 
eerste zondag was het fietsen naar Havelte al een opgave,  er stond een behoorlijke wind. 
Het voordeel is dan dat je in een peloton fietst waardoor je uit de wind gehouden wordt. In 
Havelte verzamelden we op de “site”, waar vroeger de Amerikaanse basis was. Paul heeft 
ons daar allerlei oefeningen laten doen: balansoefeningen, heuveltjes op en af, rem 
oefeningen en nog veel meer. Ontzettend leerzaam en erg gezellig. We hebben daarna nog 
een stukje over het parcours gefietst en daarna naar huis. Omdat niemand echt goed de weg 



wist kwamen we aan de verkeerde kant van het bos uit. Inmiddels was de wind overgegaan 
in een “storm” (gevoelsmatig…) waardoor de terugweg een hele opgave is geworden.  
Gelukkig waren de mannen heel behulpzaam en ben ik de hele weg gedrukt door 
verschillende mannen.  Echt fantastisch om te ervaren hoe men elkaar helpt. 
De trainingen waren om de twee weken en Paul wist iedere keer weer een verrassende 
training te geven. Soms legde hij pionnen neer en dan moesten we zo snel mogelijk het 
parcours afleggen. Natuurlijk zaten er “valstrikken” in en liet hij je eerst “aanmodderen” 
waarna hij e.e.a. besprak en uitlegde (en voordeed) hoe je iets beter of anders kon 
benaderen. Aan het eind van de trainingen gingen we altijd nog even een stukje van het 
parcours rijden om zo de oefeningen in praktijk te brengen. Ik heb hier veel van geleerd en 
veel meer zelfvertrouwen gekregen. 
 
In het voorjaar van 2014 heb ik samen met ongeveer 50 andere leden techniek trainingen op 
de racefiets gehad. We deden dit op een avond ergens op een rustig stuk van het 
industrieterrein in Meppel. Paul van Dam gaf ook deze trainingen. De groep was wederom 
groot en meestal werden we opgedeeld in meerdere groepen. Ook hier oefenden we met 
pionnen om zo meer behendigheid te krijgen. Ook deden we remoefeningen (stoppen 
binnen 2 uitgezette pionnen, zonder de voeten aan de grond te zetten en weer doorrijden), 
balansoefeningen, etc. Vaak reden we ook meerdere  rondjes in “formatie” om zo het gevoel 
te krijgen hoe het is om in een groep te fietsen en rekening te houden met elkaar. Ik heb 
veel gehad aan de trucs hoe je een bocht sneller kan nemen en zo niet achter te raken bij de 
rest. Aan het eind van de training gingen we ook weer een stuk fietsen om zo ook weer het 
geleerde in de praktijk te kunnen brengen. Een van de trainingen was Paul verhinderd en is 
deze overgenomen door onze leden Ferdi Dijk en Frank Berkhout. Ik moet zeggen dat ze dit 
heel goed hebben gedaan. Ze hebben ons o.a. geleerd dat je niet bang hoeft te zijn als je 
aangestoten wordt door een ander. Tijdens het fietsen werd er contact gemaakt met elkaar 
door bijvoorbeeld een hand op de schouder te leggen. Normaal zou je hiervan schrikken 
maar nu ik wat vaker fiets in een groep merk je dat je steeds vertrouwder raakt met de fiets 
en alle “randzaken”.  
Al met al heb ik, maar zeker ook de rest, enorm veel geleerd van Paul, Ferdi en Frank. Ik kan 
iedereen aanraden om ook deel te nemen aan techniektrainingen. Ook al denk je dat je dit 
niet nodig hebt, je leert echt heel veel en ook niet geheel onbelangrijk, je leert ook weer 
nieuwe mensen kennen. 
 
Met vriendelijke groet, Hankie Huisman  
 

Malmedy (22 - 24 mei 2014) 

 



Nadat ik me net als nieuw lid bij Grupetto had aangemeld kwam al vrij vlot een mail over een 
Grupetto fietsweekend. Dat leek me direct erg leuk, maar was in eerste instantie wel wat 
terughoudend aangezien ik net lid was. Die terughoudendheid bleek overbodig, juist ook als 
nieuw lid is zo'n weekend ideaal voor het leren kennen van andere leden. En het weekend 
was in één woord: super! 
 
Hieronder een (kleine) impressie in steekwoorden: 
  
- dagelijks een mooie fietstocht 
- ontspannen sfeer 
- gezelligheid 
- prima jeugdherberg 
- bijzonder, maar lekker, pasta-buffet:) 
- na een tocht een biertje in 't zonnetje 
- goede organisatie 
- iedereen fietst op zijn/haar eigen niveau 
  
Ik zeg: komend jaar weer! 
  
Inge van der Veen 
 

  

 


