
Fietstocht 2004 
 
Zondag 3 oktober was de jaarlijkse fietstocht weer georganiseerd. Dit jaar werd de tocht uitgezet 
door Cees Jan v. d. Noort en Marcel Tabak tezamen met hun eega's. Extra hulp was er van Wim 
Broeke. 
 
De uitzetters hadden een mooie tocht uitgedacht en veel aandacht besteed aan de spelletjes voor 
onderweg, deze waren erg leuk om te doen. 
Het weer was prima, heel goed fietsweer, alleen jammer dat er zo weinig deelname was, dit kan toch 
veel beter bij een club met ongeveer 250 leden. Nu deden er maar 22 volwassenen en 3 kinderen 
mee. 
 
We hadden twee stops onderweg waar we een hapje en een drankje konden nuttigen. Op deze 
pauzeplaatsen waren tevens de spelletjes, deze waren darten op ballonen, badmintonnen voor 
punten, 1300 gram eikels afwegen, en een stukje touw van 85 cm afknippen. Arie Beverdam was de 
beste met het touwtje afknippen, hij had precies 85 cm. Ik ga niet beschrijven waar de fietstocht naar 
toe ging, dan had je maar mee moeten fietsen, nietwaar dan ? Ik zou willen zeggen tegen de andere 
leden; fiets volgend jaar gezellig allemaal mee, zeker onze jeugdleden, het is gezond en lekker in de 
buitenlucht.  
 
Bij de tweede stop moesten we allerlei vragen en puzzels oplossen, enkele waren echt niet makkelijk. 
Verder wil ik nogmaals de uitzetters bedanken voor de mooie fietstocht en hoop voor de uitzetters 
van volgend jaar op meer deelname. 
Tot volgend jaar en de groetjes, Dirkje 
 
Uitslagen van de fietstocht van 03 oktober 2004. 

  Dames score     Heren score 

1 Dirkje Heyink 140   1 Michel Reins 261 

2 Anita Stavenuiter 130   2 Klaas Tuininga 205 

3 Ina van de Kolk 125   3 Rudolph Voskamp 185 

4 Carolien Tuininga 75   4 Arie Beverdam 171 

5 Marianne Klein Wassink 41   5 Dinant Klein Wassink 131 

6 Phia Beverdam 38   6 Dik van de Kolk 113 

7 Janny Kuiper 20   7 Hans van de Kolk 100 

8 Lydi Wassink 10   8 Rob Hamwijk 70 

9 Suzan Eggink -7   9 Gerrit Weppelink 43 

10 Minie Weppelink -25   10 Dick Eggink 18 

11 Henny Broeke -84   11 Jaap Kroon -125 

 
De aanwezige kinderen hebben allen een prijs ontvangen van de uitzetters. 
 
De uitzetters voor volgend jaar zijn Henny Broeke en Minie Weppelink. De fietstocht voor 2005 zal op 
11 september gehouden worden, start vanaf 13.30 bij Bousema te Lochem. Noteer deze datum vast 
in uw agenda en kom gezellig meefietsen. 

  



Fietstocht 2005 
 
Het was deze zondag een prima dag om eens even de omgeving van Lochem te verkennen op de 
fiets. Wat een geluk, de fietstocht van de motorclub stond voor deze dag gepland en een goede 
reden dus om de fiets uit de schuur te halen en richting Bousema te gaan. 
 
Daar aangekomen bleek dat er toch niet zoveel deelnemers waren als waarop de uitzetters, Minie en 
Henny, gehoopt hadden. Er was een verschoven crosswedstrijd in Markelo en natuurlijk de WK in 
Frankrijk. Daar waren toch enkele leden naar toe die anders altijd bij de fietstocht zijn te vinden. De 
lol en het plezier was er niet minder om en met de route in de handen gingen we op pad om via een 
prachtige route, volgens Michel, naar de rustplaats in Almen te fietsen. 
 
Tijdens de rust, onder het genot van de versnaperingen, moesten we diverse vragen beantwoorden. 
Dat het echte breinbrekers waren bleek wel toen enkele deelnemers zelfs de zakcomputer ter hand 
namen om de antwoorden te verkrijgen. Hier mochten we ook ons kunnen vertonen bij het vissen en 
het ringgooien. Daarna ging het verder via mooie fietspaden richting Klein Dochteren en via de 
Gageldijk terug naar Bousema, alwaar we nog het aantal schelpen moesten raden, dit om schifting in 
de uitslag te krijgen. Na een tijdje gezellig op het terras gezeten te hebben werd de uitslag bekend 
gemaakt en de prijsjes uitgereikt. Ook maakte men de uitzetters van volgend jaar bekend. Deze zijn 
Frank van der Horst en Jan Huetink.  
 
Rest mij nog de uitzetters te bedanken voor de mooie fietstocht en ik hoop dat er volgend jaar meer 
leden van sev zullen deelnemen. Je mag dan ook gerust de buurman en buurvrouw meebrengen om 
samen te fietsen. 
  
UITSLAG FIETSTOCHT 11 september 2005  

  Dames score     Heren score 

1 Phia Beverdam 288   1 Frank v.d. Horst 276 

2 Josette Keizer 239   2 Hans van de Kolk 64 

3 Jose Polsvoort 224   3 Gerrit Polsvoort 51 

4 Dinanda v.d. Noort 17   4 Jan Huetink 37 

5 Berry v.d. Horst -5   5 Michel Reins -49 

6 Anita Stavenuiter -6   6 Arie Beverdam -51 

7 Dirkje Heyink -27   7 Cees-Jan v.d. Noort -63 

8 Ina van de Kolk -39         

9 Willy Broeke -60     Kinderen   

        1 Nina v.d. Noort   

              

  



Fietstocht 2006 
 
De dag na de laatste clubcross van 2006 werden de motoren in de stalling gelaten en werden de 
fietsen voor de dag gehaald om gezamenlijk de Lochemse omgeving te verkennen. 29 deelnemers 
melden zich rond 13.00 uur bij Bousema om zich in te schrijven ondanks het feit dat er die dag de 
laatste GP wegraces werden verreden. 
Om ongeveer half 2 ging de eerste groep op pad om aan de hand van de routebeschrijving de weg te 
vinden. Er stond tijdens de tocht een stevig windje waardoor al snel de opmerking werd gemaakt  “Ik 
zweette noe al hader dan gisteren met de cross” .  
Vlak na vertrek kreeg Rudolf  al een sms bericht van Rianne over het verloop van de GP.  Er volgden 
er nog enkele. Op deze wijze miste Rudolf weinig, en ook de overige geïnteresseerden. De route ging 
via Het Veen, langs de grote crossbaan, door het Grote Veld richting de Wildenborch. 

Hier was de tussenstop alwaar we de dorst konden lessen. Ook kregen we hier een papier met 
vragen en kregen we opdrachten. Zo moesten we met een biljartkeu ringsteken wat niet iedereen 
even goed afging. Ook de mengeling van Jeu de Boele en Boeren Golf viel niet mee, maar het was 
leuk vermaak waarmee je ook nog punten kon krijgen bij goed resultaat.  
Een van de vragen luidde wat is POLENTA??? Hierop kwamen vooral van de jongeren de raarste 
antwoorden boven borrelen. Het bleek een soort gerecht te zijn dat gemaakt word van mais.  
Dik Eggink had hier ook even de tijd om de banden van zijn stalen ros op te pompen. De reis ging 
verder richting de Schoneveldsdijk alwaar we de wind vol op kop hadden. De prachtige herfsttinten 
gaven een prachtig decor. Bij binnenkomst in de serre bij Bousema stond een schaal met eikels. We 
moesten raden hoeveel het er waren, al snel ontstond de discussie of de "eikels" in de serre er ook 
bij hoorden.  
De organisatie rekende de resultaten uit waardoor onderstaande uitslag bekend werd. 

  Dames score     Heren score 

1 Suzanne Eggink 88.4   1 Dik v.d. Kolk 92 

2 Lidy Wassink 69.2   2 Henk Wassink 82.2 

3 Ina v.d. Kolk 63.8   3 Ruben Brinkman 77.2 

4 Mini Weppelink 59.7   4 Raoul Denneboom 62.2 

5 Marianne Kl. Wassink 59.2   5 Gerrit Weppelink 61.3 

6 Henny Broeke 53.1   6 Marc Bouwhuis 60.2 

7 Dirkje Heijink 51.3   7 Jan Heijink 58.2 

8 Gertrude Roekevisch 49.2   8 Lauran Keizer 58.2 

9 Anita Stavenuiter 38.3   9 Patrick Polsvoort 57.2 

10 Dinanda v.d. Noort 28.8   10 Nick Polsvoort 54.8 

        11 Wim Broeke 54.4 

        12 Dick Eggink 52.2 

        13 Sander Brunsveld 52.2 

        14 Geert Roekevisch 52.2 

        15 Hans v.d. Kolk 50.8 

        16 Cees-Jan v.d.Noort 50.8 

        17 Dinand Kl. Wassink 45 

        18 Rudolph Voskamp 45 

        19 Michel Reins 31 

Bij gelijk puntenaantal was het aantal eikels bepalend voor de uitslag. 

  



Suzanne en Dik nog gefeliciteerd met jullie overwinning. 

Het aantal eikels bleek achteraf de organisatoren van volgend jaar te ontmaskeren. 

Namelijk diegene die met het raden van het aantal er het verst af was en wie er het dichtst bij zaten 
mogen de tocht van 2007 uitzetten. De gelukkigen zijn Marianne Klein Wassink en Ruben Brinkman. 
Voor zover ik deze twee ken, belooft het volgend jaar een tocht vol verrassingen. 

Tenslotte wil ik Jan en Frank mede namens alle deelnemers bedanken voor de gezellige middag 

Groeten Jan Heijink. 

  
 

 
  



Fietstocht 2007 
 
De uitzetters van deze fietstocht, Ruben en Nick hadden voor de deelnemers een bijzondere 
fietstocht in gedachten. Ruben had de organisatie van Marianne Klein Wassink overgenomen. Het 
zou een heel andere fietstocht worden dan andere jaren volgens de uitzetters. 
Negenentwintig mensen kwamen zich inschrijven voor de fietstocht vanaf café Bousema. Veel 
bekende gezichten die toch steeds maar weer komen meedoen aan de weinige evenementen die nog 
georganiseerd worden naast de bekende crossen. 
 
In kleine groepjes ging het via Tusseler en de Enk richting Zwiep om bij de Clouse aan de Berkel de 
eertse stop te houden. Hier stonden de “handlangers” van de organisatie alweer klaar met hapjes en 
een drankje voor de fietsers. Ook moesten hier de spelletjes afgewerkt worden en moesten er 
vragen beantwoord worden. Het bekende ringgooien ontbrak ook nu weer niet om de benodigde 
punten voor de eindscore te behalen. 
 
Na een opkikker in de vorm van een biertje of fris met kaas of worst ging het via de Keppellaan en 
Tusselerdijk naar de Goorseweg. Vanaf deze weg ging het al slingerend door Lochem ( dat 
was tenminste de bedoeling) naar café Stappers in het centrum van Lochem.  
Hier mochten we weer een drankje nuttigen en mochten we proberen ons puntentotaal te verhogen 
door met pijltjes op het dartbord te gooien. Het weer was prima om op het terras te verpozen 
waardoor enkele fietsers iets te lang bleven zitten. 
 
Vanaf deze locatie was er niet echt een route naar het eindpunt dus menigeen ging vanaf deze plek 
regelrecht naar het eindpunt bij café Bousema. 
Hier aangekomen moesten de vragenlijsten ingeleverd worden en werden door de uitzetters en hun 
medewerkers de uitslag berekend. 
 
De winnaar bij de dames was het Willy Broeke en bij de heren was het Michel Reins die de meeste 
punten verzameld hadden.  
 
De uitzetters voor 2008 zijn Mark Bouwhuis en Eddie Stokkink. 
Rest ons nog de uitzetters te bedanken voor de organisatie van de fietstocht van 2007. We hopen dat 
volgend jaar toch nog wat meer leden komen meefietsen. 
 

   



 
Uitslagen 

Heren   Dames 

  Naam Punten     Naam Punten 

1 Michel Reins 229   1 Willy Broeke 175 

2 Rodolf Voskamp 219   2 Berry van de Horst 160 

3 Mark Bouwhuis 205   3 Anita Stavenuiter 154 

4 Gerrit Polsvoort 204   4 Jose Polsvoort 139 

5 Joeri Brinkman 178   5 Ria Barink 132 

6 Eddie Stokkink 169   6 Marianne Kl. Wassink 128 

7 Frank van de Horst 166   7 Fia Beverdam 119 

8 Patrick Polsvoort 147   8 Henny Broeke 116 

9 Arie Beverdam 146   9 Marion Seele 114 

10 Jan Huetink 146   10 Jannie Kuiper 100 

11 Wim Broeke 144   11 Merel Seele 97 

12 Dinand Kl. Wassink 142         

13 Dick Kuiper 135         

14 Jan Heijink 133         

15 Paul Kl. Nulend 116         

16 Bert Seele 114         

17 Niels Brinkerink 110         

18 Willem Barink 104 
    

 
  



Fietstocht 2008 
 
Uitslag fietstocht 21 september 2008 
 

DAMES HEREN 

1 Henny Broeke 1 Franc Hoksbergen 

2 Maria Zenhorst 2 Jan Huetink 

3 José Polsvoort 3 Patrick Polsvoort 

4 Willy Broeke 4 Cees-Jan en Willem v.d. Noort 

5 Marijke (vriendin van Patrick) 5 Gerrit Weppelink 

6 Carmen (vriendin van Nick) 6 Dinand Kl. Wassink 

7 Minie Weppelink 7 Henk Wassink 

8 Ina v.d. Kolk 8 Gerrit Polsvoort 

9 Lidy Wassink 9 Yari Hoksbergen 

10 Anita Stavenuiter en Nadja 10 Youri Brinkman 

11 Dini Kroon 11 Michel Reins 

    12 Nick Polsvoort 

    13 Lauran Keizer 

    14 Wim Broeke 

  
Uitzetters volgend jaar: Frank Hoksbergen en Patrick Polsvoort 

 

  
 

  



Fietstocht 2009 
 
Het was een mooie warme dag, zelfs zo warm dat de mussen uit de boom vielen ! 
 
Om 12:30 arriveerde het gezelschap voor de belangrijke match, nadat iedere deelnemer een 
kwalificatie-vragenlijst moest invullen met erg moeilijke vragen zoals: 'wat is het adres van de 
crossbaan aan de lage plasbroek?' Frietsaus 11 uiteraard !! 
  
Toen begon de start .. 17 deelnemers stonden kaal voor de start, na het startschot (boer van ... 
iemand) ging de route als eerst naar het prachtige Venne (kwam ik net vandaan) via het grote 
koekenbos richting Barchem geloof ik! 
  
Prachtige natuur en voor je het weet ben je in Ruurlo, jaja mooi dat het allemaal zo kan Ruurlo > 
Barchem en daar was de eerste proef ... Ringwerpen, dit was voor sommige deelnemers een groot 
probleem, voor sommige ook niet, zo had Yari Hoksbergen bijna tienhonderd punten gescoord en 
Paul klein Nulend 7 en Marcel Tabak zette ook een goede score van 11 neer,.... geloof ik !! 
  
Gauw wat vitamintjes (vooral vitamine b) naar binnengooien en op voor de 2e helft .. dit had echter 
wat vertraging aangezien Joeri B. het leuk vond om de fiets van Berjan Haytink op slot te zetten en 
zijn fietssleutel te verstoppen .. Vink'nie normaal !! 
  
Iedereen druk met zoeken omdat we haast hadden om op tijd te komen voor de 2e proef ... 13 
Minuten vertraging ! 
  
Joeri bedankt !! 
  
Op de route richting Zwiep vonden een paar mensen het leuk om zich te verstoppen in het maïsveld 
om zo andere passerende deelnemers te laten schrikken, het is maar goed dat de tocht geen dag 
later was want 24 uur later reed er een maïshakselaar over dit stukje grond, dan hadden de koeien 
dit jaar wel heel raar voer gehad en een alcoholvergiftiging !! 
  
In Zwiep begon het noodweer, met nog zo'n 13 minuten te gaan moest er toch maar geschuild 
worden ( 13 minuten we hadden over kunnen zijn ... Joeri ) 
  
Als je dan toch moet schuilen dan maar bij de witte wieven, ff fijn een bolus opgevroten en toen het 
laatste stukje waar de onderhoudsvrije bolides van Berjan en Paul allebei schade hadden, ketting eraf 
! 
  
Uitslagen : 
  
Heren: 
1 Michel Reins 365 (Applaus) 
2 Paul klein Nulend 246 
3 Harry Heijink 230 
  
Dames: 
1 Marianne Klein Wassink 316 
2 Desiree Hut 300 
3 Lidy Wassink 229  
  
Hulde !!  



  
Het was een keurige dag en we kijken met zijn allen uit naar de fietstocht van 2010 die Michel en 
Harry uit mogen zetten,  
good luck alvast !! 
  
Gegroet Robert 'Appie' Harkink 
 

 

  
 

  



Fietstocht 2010 
 
Uitzetters voor 2011 zijn Gerrit Weppelink en Henk Klein Wassink. 

Uitslagen van diegene die de papieren ingeleverd hebben: 

HEREN DAMES 

1 Gerrit Weppelink 1 Minie weppelink 

2 Henk Wassink 2 Anje de Jonge 

3 Youri Brinkman 3 Ria Barink 

4 Hans Polsvoort 4 Ina v/d Kolk 

5 Frits Keizer 5 Lidy Wassink 

6 Dik v/d Kolk 6 Elly Heijink 

7 Gerrit Polsvoort 7 Minie Kleine Haar 

8 Paul Klein Nulend 8 Mandy Wisselink 

9 Mark Bouwhuis 9 Carmen Groot Roessink 

10 Marcel Tabak 10 Anouska Rijsdijk 

11 Nick Polsvoort 11 Henny Broeke 

12 Geert Roekevisch 12 Marianne Klein Wassink 

13 Marcel v/d Kolk     

14 Franc Hoksbergen     

15 Dinad Klein Wassink     

16 Jan Heijink     

17 Wim Barink     

18 Wim Broeke     

19 Yari Hoksbergen     

20 Patrick Polsvoort     

21 Marcel Hut     

22 Lauran Keizer     

 

  
 

 


