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Notulen Algemene JaarVergadering  
ASV De Vechtstreek  

gehouden op donderdagavond 27 februari 2020 

 door Fred Dekker 

 
1. OPENING  
Om 20:00 opent de voorzitter de vergadering bij Boerenhofstede De Overhorn in 

Weesp.  

 

2. VASTSTELLEN AGENDA 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 

 

 Aanwezigen Afmeldingen 

1 Joke den Doop Casper Mijling 

2 Wim den Doop Frank Mijling 

3 Wim Wiss Chris van den Bos 

4 Fred Dekker Bep Taling 

5 Jet Hutchings Nico van Nes 

6 Annamarie Mijling Martin Fierlier 

7 Daan Pont Brenda Naaijen 

8 Kees van de Steeg Simon Poelwijk 

9 Rinus Taling Ans Keizer 

10 Joop van den Bos  

11 Sjaak Visser  

12 Désirée Willemsen  

13 Sebastiaan Willemsen  

14 Jaap Beck   

15 Joke Beck  

16 Erik Naaijen  

 

Er is een brief van de kascontrolecommissie ontvangen. 

 

4. VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 21 FEBRUARI 2019 

Geen opmerkingen. 
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5. JAARVERSLAG 2019 VAN DE SECRETARIS 

Opmerkingen: De kascontrolecommissie was op 17-02-2020 bijeengekomen 

Op 31 december 2019 waren 71 personen lid. 

Naar aanleiding van: 

Er wordt nadere aandacht gevraagd voor leden die 50 jaar lid zijn. 

 

6. JAARVERSLAG 2019 VAN DE SPORTCOMMISSIE 

Opmerkingen: 

Grote waardering wordt uitgesproken voor het uitgebreide verslag van de 

sportcommissie. Naar aanleiding van: 

• Tendens naar steeds minder deelnemers aan ritten zet zich voort en dat 

vertaalt zich in een neerwaartse bereidheid van uitzetters om een rit uit te 

zetten. De inspanningen van de uitzetters drukken steeds zwaarder op het 

tijdbeslag dat opgebracht moet worden. Dit ondanks de waardering en hulde 

van de(weinige) ritdeelnemers voor het uitzetwerk. 

• Tot en met de 50ste Nacht van Weesp (2021) zal de tendens gevolgd worden. 

Echter, het bestuur zal zich al komend jaar gaan beraden over het vervolg. 

• Suggestie: ‘Rit laten vervallen bij minder dan 20 inschrijvingen’ wordt niet 

toegejuicht. Dat zou alleen kunnen bij inschrijving vooraf via de website, maar 

dan mis je de spontane deelnemers die op de dag zelf nog beslissen om deel te 

nemen. Vooralsnog wordt de suggestie in beraad gehouden. 

• Suggestie: Werk met herinneringen via e-mail aan potentiële deelnemers; 

bijv. 1 maand, 1 week en 1 dag voor aanvang rit. Hieraan wordt vervolg gegeven! 

 

7. JAARVERSLAG 2019 VAN DE PR-COMMISSIE 

Geen opmerkingen. Naar aanleiding van:  

Het wordt steeds moeilijker om sponsors te vinden voor de rittensport.  

Begin 2020 heeft de hoofdsponsor voor de NvW2020 afgehaakt. 

 

8. JAARVERSLAG 2019 VAN DE WEBCOMMISSIE 

Geen opmerkingen. 

 

9. JAARVERSLAG 2019 VAN DE REDACTIE 

Geen opmerkingen.  

Naar aanleiding van: 

Er is nog steeds geen vervanging gevonden voor de redactie werkzaamheden. 

Hulde aan Joke den Doop die kranig standhoudt, ondanks dat ze heeft aangegeven 

dat ze wil stoppen met de redactie van het clubblad. 

De zoektocht naar een opvolg(st)er wordt onveranderd voortgezet. 
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10. JAARVERSLAG 2019 VAN DE WERKGROEP MATERIAAL  

Geen opmerkingen.  

 

11. JAARVERSLAG 2019 NACHT VAN WEESP 

Geen opmerkingen. 

 

12. VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE BOEKJAAR 2019 

De controle van de jaarrekening en het financieel jaarverslag is op 17 februari 

2020 uitgevoerd door Sjaak Visser en Jaap Beck.  

De administratie was uitstekend verzorgd.  

Waardering wordt uitgesproken over de uitstekend uitgevoerde werkzaamheden 

van de penningmeester. 

 

13. JAARVERSLAG 2019 VAN DE PENNINGMEESTER 

Geen opmerkingen 

 

14. VERZOEK TOT DECHARGERING VAN HET BESTUUR NAAR AANLEIDING VAN  

JAARVERSLAGEN EN KASCONTROLE 

De AJV dechargeert het bestuur naar aanleiding van de jaarverslagen en de 

kascontrole. 

 

15. VERKIEZINGEN BESTUURSLEDEN 

De volgende bestuursleden zijn aftredend en herkiesbaar: 

Daan Pont (Voorzitter) 

Jet Hutchings (Penningmeester) 

Wim den Doop (Sportcommissie) 

Desirée Willemsen (bestuurslid) 

De AJV stemt in met herverkiezing van de aftredende bestuursleden. 

 

16. VASTSTELLEN CONTRIBUTIE, INSCHRIJFGELDEN EN MINIMALE DONATIES 

VOOR 2021 

Het inschrijfgeld voor clubritten blijft ongewijzigd.  

Dat geldt evenzeer voor de contributie en donaties. 

 

17. VASTSTELLEN BEGROTING 2020 

Goedgekeurd, met dien verstande dat wegens het wegvallen van de hoofdsponsor 

voor de NvW2020 een negatief resultaat wordt verwacht.  

Het bestuur houdt ‘vinger aan de pols’ en heeft mandaat gekregen maatregelen te 

treffen om zo nodig bij te sturen. 
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 18. SAMENSTELLING KASCONTROLECOMMISSIE BOEKJAAR 2020  

De kascontrolecommissie zal volgend jaar bestaan uit: 

Jaap Beck (voorzitter);  

Joop van den Bos;  

Wim Wiss (reserve). 

 

19. RONDVRAAG 

Kees van de Steeg meldt dat er nog medewerkers worden gezocht voor de 

NvW2020. 

Rinus Taling meldt dat per 1 maart 2020 bij de Golfclub Weesp de ritorganisatie 

plaatsvindt vanuit de bovenzaal. 

Joop van den Bos vraagt waar de wisselbeker ingeleverd moet worden.  

Antwoord: bij de sportcommissie Wim den Doop. 

 

20. SLUITING 

Om 21:00 sluit de voorzitter de vergadering. 

 

Lockdown - Taaltechnisch bekeken 

Het valt niet mee om 'lockdown' te vertalen. Probeer het maar eens met Google 

Translate. Vervolgens blijkt dat vooral uit de context blijkt, hoe lockdown kan 

worden vertaald. Hieronder een selectie, want er waren meer voorbeelden: 

1. EN: lockdown! lockdown!     NL: Iedereen in z'n cel. 

2. EN: lockdown initiating.     NL: Opsluiting initiëren. 

3. EN: lockdown complete.     NL: Vergrendeling voltooid. 

4. EN: Week-long lockdown.     NL: We sluiten ze een week op. 

5. EN: Engage emergency lockdown!  NL: Snoer alles vast. 

6. EN: We 're in lockdown.     NL: We staan op non-actief. 

7. EN: Put us on lockdown.     NL: Vergrendel het gebouw. 

8. EN: You on lockdown?      NL: Is de boel afgesloten? 

9. EN: We 're on lockdown.     NL: We zijn op onze hoede. 

10. EN: Area 's on lockdown.     NL: Het gebied is afgesloten. 

11. EN: lockdown 's been called.    NL: Sluiting is omgeroepen. 

Vervolgens kwamen we ook nog op een website van een tekstschrijver, die het 

nodig vond om te vermelden dat er verkeerde schrijfwijzen zijn, bijvoorbeeld: 

lokdown, lokdon of lockdoun, wat ons op het idee bracht om er aan 

annagrammische variant aan toe te voegen: dokclown. 
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Uitnodiging 
Algemene Jaar Vergadering 

 

Het bestuur van ASV De Vechtstreek nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de 
Algemene Jaar Vergadering die wordt gehouden op: 
 

Donderdag 29 april 2021     Van 20:00  tot 22:00 uur 
 

Online via TEAMS 
Of fysiek bij: Golfclub Weesp, Basisweg 2, 1383NC Weesp  

Boerenhofstede De Overhorn, ’s-Gravelandseweg 50/51, 1381HK Weesp. 
 

1. Opening  
2. Vaststellen agenda 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
4. Verslag algemene ledenvergadering van 27 februari 2020 
5. Jaarverslag 2020 van de secretaris 
6. Jaarverslag 2020 van de sportcommissie 
7. Jaarverslag 2020 van de pr-commissie 
8. Jaarverslag 2020 van de website commissie 
9. Jaarverslag 2020 van de redactie 
10. Jaarverslag 2020 van de werkgroep materiaal 
11. Jaarverslag 2020 van de Nacht van Weesp 
 

Pauze 
 

12. Verslag van de kascontrolecommissie boekjaar 2020 
13. Jaarverslag 2020 van de penningmeester 
14. Verzoek tot dechargering van het bestuur n.a.v.  van jaarverslag en kascontrole 
15. Verkiezingen bestuursleden 

Aftredend en niet herkiesbaar:  nvt. 
 Aftredend en herkiesbaar (oneven jaren):  

Fred Dekker secretaris) 
 Erik Naaijen (algemeen bestuurslid) 
 Annamarie Mijling (algemeen bestuurslid (Pr en Sponsering)) 
16. Vaststellen contributie, inschrijfgelden en minimale donaties voor 2022 
17. Vaststellen begroting 2021 
18. Samenstelling kascontrolecommissie boekjaar 2021 
19. Rondvraag 
20. Sluiting 
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Jaarverslag 2020 Redactie 
 door Joke den Doop 

 

Dit jaar zijn er door de Covid-19 pandemie minder clubritten verreden dan waren 

gepland. 

Hierdoor zijn er ook iets minder clubbladen uitgegeven. 

Het clubblad is 6 maal verschenen en wordt geprint bij Multicopy. 

Dit is 1 clubblad minder dan vorig jaar. Toen waren er ook al 2 minder dan in 2019. 

In maart, juni, november en december zijn er geen ritten verreden.  

De Dag van Weesp en de Nacht van Weesp zijn ook niet verreden, waardoor hier 

ook geen verslagen van zijn. 

 

Het aantal pagina’s per clubblad verschilt onderling niet zoveel. 

Zoals gewoonlijk blijft het clubblad van februari eruit springen. 

Dit jaar met 48 pagina’s door de jaarverslagen van alle commissies en de notulen 

van de AJV 2020. Van de overige maanden is het een gemiddelde van 20 pagina’s 

per clubblad. December het minste aantal bladzijden omdat er geen ritverslag en 

reglement waren. 

 

 aantal exemplaren aantal pagina’s 

 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

januari 77 73 74 67 62 20 20 28 24 24 

februari 82 72 74 66 61 48 48 48 56 48 

maart 80 75 73 - - 20 24 24 - - 

april 81 75 73 66 60 24 20 20 20 20 

juni 80 78 75 67 - 20 20 20 20 - 

september 83 78 73 - - 24 24 24 - - 

oktober 80 78 73 68 59 24 20 20 20 24 

november 82 78 72 68 59 20 20 20 20 20 

december 81 78 72 66 58 24 28 24 24 12 

 

Het aantal exemplaren dat wordt verstuurd kan wisselen omdat er soms een lid 

heeft opgezegd, een nieuw lid is bijgekomen of er wordt een clubblad gestuurd 

naar een schrijver van een verhaal die geen lid is van ASV De Vechtstreek.  

 

Het aanstellen van een vrijwillige (‘verplichte’) verslaggever van een clubrit werkt 

heel goed. Bij de uitnodiging in het clubblad en bij de info van de rit op de website 

staat te lezen wie dit zijn.  
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Voor de Nacht geldt dit niet, hiervoor wordt een ‘echte’ vrijwilliger gevraagd (was 

dit jaar niet nodig). 

 

Veel enthousiaste schrijvers hebben ervoor gezorgd dat de clubbladen in 2020  

weer rijkelijk voorzien waren van (rit)verslagen, (eind)standen en andere verhalen.  

 

Schrijvers: De volgende schrijvers worden allen hartelijk bedankt voor het 

enthousiast in de pen klimmen om een stukje te schrijven voor het clubblad: 

Daan Pont, Gert van Schaick, Wim den Doop, Jet en Michael Hutchings, Chris van 

den Bos, Désirée Willemsen, Fred Dekker, Maaike en Jacob Geertsma, Aad 

Baartman en Joke den Doop. Zij zijn oh zo belangrijk voor een mooi clubblad.  

 

Verslaggever(ster) 

Voor de rit wordt door de leden altijd gekeken welke equipe de gelukkige is om 

een verslag te mogen schrijven voor het clubblad. Soms wordt er een zucht van 

opluchting geslaakt als de schrijver(ster) uit een andere klasse dit voorrecht heeft. 

Maar uiteindelijk zegt niemand nee en er komen leuke stukjes binnen.  
 

Dit jaar waren er geen ‘buitenrijders’ die de eer te beurt viel om een verslag te 

mogen schrijven.  
 

In januari heeft Wim den Doop het verslag van de 2e Stichtse Vecht Ronde 

geschreven. Het moest binnen een week ingeleverd worden i.v.m. de Kerst. 

Dit was geen probleem voor Wim. Hij wist weer een pakkend verhaal van de rit te 

maken.  

Het begin van de rit begon wat onzeker. Wel veel geniepigheden en mooie 

ommetjes gezien. Zelfs een woest stromend trekgat naar de Loosdrechtse plas. 

 

In februari bij de Katerrit bleef het een beetje in de familie. Désirée Willemsen was 

de gelukkige om een verslag te maken van de rit waar haar broer Sebastiaan 

mede-uitzetter was.  

Désirée reed met haar moeder, maar had één probleem. Haar moeder ziet niet zo 

veel, zodat het zoeken naar foto’s heel lastig is. Désirée wist er wel raad mee: 

Het zou echt een drama worden. Toen bedacht ik me, er ligt tape in de kofferbak. 

Ik heb alle 3 de pagina’s aan mijn dashboard geplakt zodat ik de foto’s kon 

bekijken en om me heen kon kijken.  

We hadden al 4 foto’s gemist.  

Na thuiskomst is ze meteen in de pen geklommen, het verslag was dezelfde avond 

om 20.00 uur binnen! 
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In april was Chris van den Bos aan de beurt met de Gemeenschapsrit.  

Bij een bruggetje in de weg getekend snapte zijn bestuurder (zijn vader) niet 

helemaal wat de bedoeling was: Tja, het kan soms handig zijn als de bestuurder 

ook eens gaat kaartlezen om te ervaren wat de puzzeldilemma’s zijn.  

Verder was hij zeer lovend over de rit van Gert.  

 

Hij eindigde zijn verslag met: 

*Toen ik dit artikel schreef wist ik nog niet dat er vanuit overheidswege vele van de 

mooie ASV ritten geannuleerd moeten worden en de Gemeenschapsrit van 2020 

voorlopig de laatste rit was. Nu vraag ik, als (jonge)liefhebber van de rallysport 

aan ieder ASV-rit, laten we, als het weer toegestaan én veilig is, bij de volgende rit 

massaal weer meedoen aan onze clubritten! Het zou zonde zijn als blijkt dat de 

Gemeenschapsrit definitief de laatste ASV-rit was.  

 

Het verslag van de ROR (Ronde om Renkum) in oktober was een primeur voor 

Maaike Geertsma. De rit werd voor het eerst verreden. 

Maaike en Jacob hadden er veel zin in en na het leegdrinken van hun glaasje 

wilden ze snel van start. Af en toe achteruit rijden leverde een paar goede 

controles op. Ze hebben genoten van de rit en vooral ook van de omgeving. 

 

In oktober wilde Wim wel een verslag schrijven over De Woeste-Noordwester 

(een rit die meetelde voor het NRF Klassiek kampioenschap kaartlezen).  

Het werd een afwisselend verslag.  

Traject 1 had 6 verschillende systemen en traject 2 had 5 verschillende systemen 

en ze werden allemaal beschreven. Over een special het volgende: De volgende 

special was coördinaten punten kortste route. Helaas was de uitzetter te lui om die 

punten te plaatsen en moest dat lastige klusje door ons zelf gedaan worden. 

 

In november bij de Vechtoeverrit was Aad Baartman de ‘gelukkige’. 

Hij was er niet zo blij mee, maar sportief als Aad is, heeft hij het toch gedaan. 

Een zeer leerzaam verslag (punt of geen punt.) heeft hij ons voorgeschoteld. 

Aan het eind kwam hij tot de conclusie: Ik heb, en spreek ook namens mijn 

bestuurder, een uitstekende rit gereden, die lekker vlot te rijden was, met een goed 

kloppend tijdschema en weinig meningsverschillen achteraf. 

 

In december heb ik het laatste clubblad van mijn Redactie-periode samengesteld. 

Nico van Nes gaat de Redactie per 1 januari 2021 overnemen. 

Ik wens Nico veel succes.  



12   Kontaktsleutel - maart 2021 

Het verslag van een clubrit en de Nacht komt na het verschijnen van het clubblad 

altijd op de website. Als je een verslag nog eens wilt nalezen en je hebt het 

clubblad al met het oud papier meegegeven, kijk dan op www.asvdevechtstreek.nl 

onder rittenkalender/verslagen. 
 

Voor iedere rit wordt een uitnodiging voor de rit gestuurd naar Gooiagenda.nl. 

De uitnodiging wordt gepubliceerd op weespernieuws.nl bij agenda, op de 

Kabelkrant en als er ruimte is in het WeesperNieuws.  

 

Vaste rubrieken in het clubblad zijn: 

- voorwoord van de voorzitter door Daan Pont 

- stukje van de redactie door Joke den Doop 

- uitslag van de verreden rit en tussenstand en eindstanden van de 

kampioenschappen door Gert van Schaick 

- verslag van de verreden rit  

- uitnodiging voor de komende rit 

- het reglement voor kaartlezen en routebeschrijving  

- NRF Nationaal/Regio wetenswaardigheden door Wim den Doop 

- rittenkalender door Wim den Doop 

 

Regelmatig terugkerende rubrieken:  

- notulen jaarvergadering door Fred Dekker   

- uitnodiging Algemene JaarVergadering 

- overzicht Vechtstreekritten 1e en 2e helft van het jaar met wetenswaardig-

heden over deze ritten door Wim den Doop 

- kampioenen, kampioenschapsprijzen, cups en promotie door Wim den Doop 

- verslagen of verhalen uit oude Kontaktsleutels  (1x)  
  

-           Snuffelneusje door Geert van Someren  (4x) 
 

- Het Vervolg ……  door Max en Mien Snelheid (3x)  

-       Van Wielen en Wegen (1x) 
 

- uitspraken NRF ReglementsCommissie:   

 routebeschrijven (januari) 

  kaartlezen (februari) 
 

 

Om ook het komende jaar een clubblad met veel leesvoer te hebben, zijn alle 

ritverslagen en andere verslagen of wetenswaardigheden van harte welkom.  
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                       Jaarverslag 2020 

                       Sportcommissie 
 

 door Wim den Doop 
 

Wat een historisch rittensportjaar!  

Na 48e Nachten op een rij moest de 49e Nacht worden geschrapt.  

Met maar vier ritten kwam ook het clubkampioenschap hopeloos in de knoei. 

Maar daar is een inventieve oplossing voor gevonden. 

Het vergelijken van aantallen deelnemers en het trekken van conclusies heeft 

niet veel zin. Natuurlijk wel alles lezen! 

 

Uitzetters  

We beginnen zoals gebruikelijk met klappen voor de uitzetters die al in actie zijn 

gekomen bij de wel verreden ritten.  

Dat zijn; Sebastiaan Willemsen, Daan Pont, Gert van Schaick, Nico van Nes, Frank 

en Annamarie Mijling.  

Wel al klaar of nagenoeg klaar met uitzetten voor de nog te verrijden ritten zijn; 

Paul van Os, Adrie Brugmans, Gert van Schaick, Sjaak Visser, Joke en Wim den 

Doop, Frank en Annamarie Mijling, Erik Naaijen en Chris en Joop van den Bos. 

Voorbereiders bij de Nacht zijn; Jet Hutchings, Fred Dekker, Daan Pont, Sebastiaan 

Willemsen, Wim den Doop, Désirée Willemsen, Annamarie Mijling, Kees van de 

Steeg en Rinus Taling. 

Volgend jaar staan hier hopelijk weer de medewerkers aan de Nacht en Dag van 

Weesp.  

 

 

In 2020 stonden de volgende ritten op de kalender van de ASV De Vechtstreek; 

-  1 puzzelrit (Katerrit) die meetelde voor het clubkampioenschap 

-  1 Dag van Weesp (11e) die meetelde voor het clubkampioenschap.  

  Geschrapt i.v.m. Covid-19 virus. 

-  1 Nacht van Weesp (49e). Geschrapt i.v.m. Covid-19 virus. 

- 5 kaartleesritten die meetelden voor het clubkampioenschap (twee ritten 

geschrapt i.v.m. Covid-19 virus). 
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Voor het Overall Rittensportkampioenschap worden in 2020/2021 negen ritten 

georganiseerd.  

Waarvan er in 2020 al vier zijn verreden.  

Alle ritten worden verreden op zondag.  

Voor dit clubkampioenschap tellen de 6 beste resultaten van de negen ritten. 

Bij gelijk eindigen wordt eerst gekeken wie de meeste 1e plaatsen heeft behaald. 

Mocht er dan nog een gelijke stand zijn, dan is het aantal 2e plaatsen bepalend en 

vervolgens het aantal 3e plaatsen.  

Is er dan nog geen beslissing, dan telt de klassering in de laatste rit waaraan beide 

deelnemers hebben deelgenomen. 

     

Programma ritten meetellend voor het kampioenschap 2020/2021 

 

2020  05 januari  zondag PZ Katerrit verreden 

2020  01 maart  zondag KL Gemeenschapsrit verreden  

2020  12 september zondag KL 1e Ronde Om Renkum verreden  

2020  04 oktober  zondag KL 22e Vechtoeverrit verreden 

 

2021  29 augustus  zondag KL/RB/BP 11e Dag van Weesp  

2021  12 september zondag KL 2e Ronde om Renkum 

2021  24 oktober  zondag KL   23e Vechtstroomrit 

2021  14 november zondag KL Gemeenschapsrit 

2021  12 december zondag KL  3e Stichtse Vecht Ronde  

 

Helaas is op dit moment niks zeker en kan er nog van alles gebeuren. 

Wij hopen dat het Covid-19 virus in de eerste helft van 2021 onder controle zal 

komen en wij in staat zijn om het bovenstaande rittenprogramma uit te voeren. 
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AANTAL DEELNEMERS 

 

                                              A- klasse                  B- klasse   

      

Jaar 16 17 18 19 20 16 17 18 19 20 

 

januari PZ 8 10 9 8 8 5  3 5 4 3 

februari   RB  8 9 8 X 0 8 2  5 X 0 

maart      KL 11 7 9 9 10 5 7  4 6 5 

april      RB/KL 7 6 6 2 -- 7 4  6 5 -- 

mei RB/KL 6 7 * * * 4 3  * * * 

september KL 8 8 7 X 4 1 1  1 X 3 

oktober    KL 5 14 8 5 9 2 0  4 6 4 

november RB 17 5 12 13 -- 6 2  4 6  -- 

december RB 7 7 8 6 -- 3 3  5 4 -- 

 

  77 73 67 43 31 41 25 34 31 15 

  

  

 C-klasse  Totaal A, B en C 

 

Jaar              16 17 18 19 20 16 17 18 19 20 

 

januari PZ 11 9 9 6 2 24 22 23 18 13 

februari RB 15 10 7 X 0 31 21 20 X 0 

maart      KL 10 12 5 8 2 26 26 18 23 17 

april      RB/KL 34 36 28 32 -- 48 46 40 39 -- 

mei RB/KL 19 11 * * * 29 21 * * * 

september KL 10 8 9 X 0 19 17 16 X 7 

oktober    KL 9 10 5 4 3 16 24 17 15  16 

november RB 10 9 8 8 -- 33 16 24 27 -- 

december  RB 14 7 7 5 -- 24 17 20 15 -- 

 

 132 112 78 63 7 250 210 178 137 53 

Let op!  

-  * geen Revancherit meer 

-  X in 2019 2 ritten minder (febr. en sept.) 

-  -- in 2020 door Covid-19 virus rit niet verreden 

-  december 2018 en 2019 nu KL  
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AANTAL DEELNEMERS 

 

 Nacht van Weesp                                Revancherit  

 

Jaar 15 16 17 18 19 20  15 16 17 18 19 20 

 

A-klasse 6 6 5 4 4 -- 8 6 7 6 - - 

B-klasse  5 6 8 8 7 -- 4 4 3 1 - - 

C-klasse  21 21 19 17 21 -- 13 12 11 6 - - 

T-klasse 51 46 39 32 33 -- 10 7 0 3 - -  

Classic T 34 28 28 20 13 -- - - - - - - 

Classic S 11 8 9 10 12 -- - - - - - - 

Youngtimer  20 11 12 14 9 -- - - - - - - 

E-klasse - -  - - 2 -- 

 

Totaal  148 126 120 105 101 -- 35 29 21 16 - - 

 

-- door Covid-19 virus rit niet verreden 

 

 Dag van Weesp        

 

Jaar 13 14 15 16 17 18 19 20  

 

A-klasse 7 10 6 7 6 6      2 -- 

B-klasse  5 5 6 7 4 6      5 -- 

C-klasse  20 17 18 18 21 12    14 -- 

T-klasse 24 18 22 16 15 18    18 -- 

 

Totaal  56 50 52 48 46 42 39 -- 

 

Gemiddeld namen 13.3 equipes deel aan de clubritten in 2020. 

 

Jaar  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

   

4 zondagen  13.3 

6 zondagen   22.8 

8 zondagen    22.3 

9 zondagen      23.3 27.8 28.0   

8 zondagen 1 avond         29.4 30.8  



Kontaktsleutel - maart 2021   17 

AANTAL DEELNEMERS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacht van Weesp 

De tellers staan op nul! 

In 2019 al geen Revancherit meer en helaas door de Covid-19 pandemie konden de 

11e Dag van Weesp en 49e Nacht van Weesp niet worden verreden en komen de 

tellers hopelijk alleen in 2020 op nul te staan. 

Het uitzetwerk voor deze ritten was al helemaal klaar De Dag was al nagereden en 

wij stonden op het punt om de Nacht samen met de uitzetters te controleren toen 

het virus toesloeg en alle activiteiten moesten worden gestopt.  

In 2021 gaan wij het opnieuw proberen. Zoals het nu voorstaat wel op een andere 

datum. Nacht van Weesp op 9/10 oktober en de Dag van Weesp op 29 augustus. 

Uiteraard blijft de route hetzelfde door de Provincies Utrecht, Gelderland en 

Flevoland.  

Wij beginnen met een kaartleeestraject, pijlen kortste route. VTC 1 op het 

parkeerterrein aan het Burgemeester Schenkpad in Zeist. Vervolgens een traject 

routebeschrijving. De VTC2 en het buffet staan bij Restaurant De Hof in Renswoude. 

Na het buffet een Bol-Pijl traject naar Nijkerk. De VTC 3 staat op het parkeerterrein 

van de Lidl aan de Ampèrestraat in Nijkerk. Tot slot een kaartleeestraject IL met 

barricades door Flevoland terug naar Weesp.De uitzetters Annamarie, Frank, Wim, 

Joke, Paul en Sjaak en Gert kunnen nu direct aan de slag met het controleren van 

alle trajecten.  
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Clubritten 

Slechts 4 clubritten konden door de Covid-19 pandemie verreden worden. Bij de 

start met de Katerrit was er nog niets aan de hand, maar de Gemeenschapsrit op  

1 maart kon nog net voor de 1e lockdown worden verreden.  

De 11e Dag Weesp en de 49e Nacht van Weesp werden daar het slachtoffer van. 

In de zomer leek het allemaal wat beter te gaan met de besmettingen en kon de  

1e Ronde Om Renkum doorgaan. De 22e Vechtoeverrit op 4 oktober kon gelukkig, 

met veel RIVM-maatregelen, ook doorgang vinden.  

Daarna ging het weer snel.  

De 23e Vechtstroomrit en de 3e Stichtse Vecht Ronde moesten van de kalender 

worden afgehaald. De verschuivingen van de Vechtstroomrit naar januari 2021, de 

Gemeenschapsrit naar 21 februari werden geblokkeerd door de 2e lockdown.  

In december is door de sportcommissie en het bestuur gewerkt aan een nieuw 

rittenprogramma voor 2021.  

Het is een programma voor de 2e helft van 2021 geworden. Het is zeer 

onwaarschijnlijk dat in de 1e helft van 2021 clubritten en een Nacht van Weesp 

georganiseerd kunnen worden.  

Deze keer geen verhandeling over aantallen deelnemers bij de ritten. Gezien de 

situatie en de weinige ritten is dat niet echt zinvol. Natuurlijk moeten wij wel blijven 

nadenken over de toekomst van onze sport. Uitzetters en deelnemers blijven daarbij 

hartstikke belangrijk. 
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KAMPIOENEN   2020 

 

 

De bedoeling is dat voor het clubkampioenschap 2020 de 4 beste resultaten van 

de zes ritten meetellen.  

Een kampioenschap over slechts 4 ritten is natuurlijk niet een echt kampioenschap. 

Welke formule laat je daarop los.  

De sportcommissie toverde een prima oplossing uit de hoge hoed.  

De vier verreden ritten in 2020 vormen samen met de 5 in 2021 te organiseren 

ritten het kampioenschap 2020/2021. 

De huidige stand in het kampioenschap is dus gewoon een tussenstand 

(Periodekampioen!).     

Dit wordt een uniek kampioenschap.  

Wie wil nu niet de kampioen worden van het 20-21 kampioenschap met totaal 9 

ritten die daarvoor meetellen. 

Zie het rittenprogramma 2e helft 2021 op bladzijde 2 van dit verslag. 

 

Periodekampioenen 20/21 

Bestuurders Navigatoren 

A klasse : Daan Pont A klasse : Erik Naaijen 

B klasse : Jacob Geertsma B klasse : Maaike Geertsma 

C klasse : Joop van den Bos C klasse : Chris van den Bos 

 

 

EINDSTANDEN/RITUITSLAGEN enz. 

Alle aankondigingen, bijzondere reglementen, uitslagen, tussenstanden, 

eindstanden, verslagen, uitzettersnieuws komen natuurlijk niet vanzelf in het 

clubblad en tijdig op onze websites.  

Daar moet aardig wat werk voor verricht worden. Gert van Schaick, Désirée 

Willemsen en Joke den Doop klaren deze klus elke keer weer.  

Na afloop van een rit bezoeken de deelnemers de websites om te kijken naar hun 

prestaties en de tussenstanden. 

Als je vragen hebt over de uitslagen en de tussen- en eindstanden neem dan contact 

op met Gert. Bellen (0294-263342) of aanspreken op een clubmiddag kan ook. 
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KAMPIOENSCHAP tussenstand na 4 ritten 

C-klasse  

Joop en Chris staan aan kop met drie 1e plaatsen. Het vierde resultaat (3e plaats) 

hebben zij gescoord in de B-klasse. Joop en Chris hopen dat in de 2e helft onze  

C-klassers of ‘wildvreemde’ C-klassers weer gaan deelnemen. Zij willen strijd! 

  

B-klasse 

Maaike en Jacob Geertsma zetten het winnen van ritten in de B-klasse gewoon 

voort. In 2019 de kampioenen in de C-klasse en nu al de koplopers in de tussenstand 

van de B-klasse. Fred Dekker en Wim Wiss volgen, maar moeten wel een extra stap 

maken om het Jacob en Maaike moeilijk te maken. 

 

A-klasse  

Daan Pont en Erik Naaijen bezetten na vier ritten, waaronder 2 eerste plaatsen, met 

een duidelijke voorspong de eerste plaats.   

Jet en Michael Hutchings hebben in hun eerste jaar in de A-klasse al twee keer op 

het podium gestaan (2 derde plaatsen). Een prima prestatie.  

 

PROMOTIE CUP 

De Promotie Cup zag het leven in 1993. In 1988 t/m 1992 was de Première bokaal 

de voorloper. Speciaal voor leden in de C-klasse die na de Nacht van Weesp lid zijn 

geworden. Vanaf 1993 zoals hieronder is aangegeven.  

De eerste winnaars waren Hans Kool en Edwin Niessen.  

 

Aan deze Promotie Cup kunnen meedoen: 

- uitsluitend C-klassers 

- alle nieuwe C-leden 

- leden die in het afgelopen jaar in het kampioenschap in de C-klasse lager dan de 3e 

plaats zijn geëindigd 

De sportcommissie stelt elk jaar na de laatste rit vast welke leden het jaar daarop 

om deze Cup kunnen strijden. Voor 2020-2021 zijn dat de volgende leden: Mathijs 

Dik, Casper Mijling, IJsbrand de Jong, Guido Oostrom, Tara Fikkert, Robin Kooijman, 

Martine Bremer, Andries van Daalen, John van Dam, Frank Gieske, Peter Jenner, 

Henk van der Knoop, Peter Kraaijeveld, Maggie Kraaijeveld - van Spall, Loes van Os, 

Liesbeth van Schaick, Bep Taling, Selina Spannenburg, Brian Spannenburg, Mieke 

Verdoes en natuurlijk de nieuwe leden. 

De dringende oproep om in 2020 aan de start van onze ritten te staan en er een 

echt spannend Promotie Cup jaar van te maken heeft helaas niet geholpen! 

Gevolg geen tussenstand en tijd om te stoppen met deze bijzondere Cup. 
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RUNNERS UP CUP  

In 1987 is de Runners Up Cup ingesteld om de overgang van B-klassers naar de 

sterke A-klasse wat aantrekkelijker te maken en een strijd in de middenmoot van de 

A-klasse te bevorderen. De eerste winnaars waren Rob Davids en Lex den Doop. 

Toch zijn er nog steeds A-klassers die deze Cup der Cups niet hebben gewonnen.  

Gert van Schaick en Rogier Baartman wisten in 2019 deze Cup te bemachtigen.  

Wie volgt? Dat zouden Daan Pont en Frank Mijling kunnen worden.  

Zij nemen nu na vier ritten de kopposities in. Gevolgd door Annamarie Mijling en Jet 

Hutchings.   

De volledige tussenstand na vier ritten kan je vinden in het clubblad van november 

2020. 

 

In 2020-2021 is er natuurlijk weer een ‘RUC’.  

In aanmerking komen de gepromoveerde equipes uit de B-klasse (of B-klassers die 

de strijd in de A-klasse durven aan te gaan) en verder alle equipes in de A-klasse die 

in het kampioenschap lager dan de 4e plaats zijn geëindigd. Voor deze Runners Up 

Cup tellen ook de zes beste resultaten van de negen ritten voor het kampioenschap 

meetellende ritten. 

Je maakt een goede kans deze Cup te winnen door gewoon aan alle ritten deel te 

nemen. Je doet daarmee niet alleen je zelf een plezier, maar zeker ook de uitzetters! 

De Sportcommissie stelt elk jaar na de laatste rit vast welke personen het jaar 

daarop om deze Cup kunnen strijden.  

Voor 2020-2021 zijn dat de volgende leden; 

Michael en Jet Hutchings, Daan Pont, Nico van Nes, Rinus Taling, Ben Schaafsma, 

Martin Fierlier, Annamarie Mijling, Frank Mijling, Peter van der Lans, Fred van Andel, 

Lex den Doop, Jan Homma, Geert van Someren, Kees van Hattum, Ans Keizer, 

Brenda Naaijen, Jaap Beck en Joke Beck.  

 

B-CUP (spreek uit bie cup) 

Deze cup is in 1994 ingesteld. 

De B-cup wordt door de sportcommissie toegekend aan die equipe, die in het 

afgelopen seizoen de opmerkelijkste prestatie(s) heeft neergezet.  

De B-cup is in 2016, 2017, 2018 en 2019 niet uitgereikt en staat in de kast 

behoorlijk onder het stof! 

De laatste winnaars waren Selina Spannenburg en Brian Spannenburg in 2015. 

Als nieuwe leden (sinds oktober 2015) leverden zij een opmerkelijke prestatie. 

‘In slechts drie ritten behaalden zij 27, 18 en 27 punten! Zij gaan in 2016 zeker 

voor een verrassing zorgen m.b.t. de strijd om het kampioenschap’.    
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Opmerkelijk in 2020 was dat; 

-  de 49e Nacht van Weesp niet verreden kon worden net alsnog 5 andere clubritten, 

-  de Gemeenschapsrit onder speciale RIVM-maatregelen georganiseerd kon worden, 

-  De B-cup moet toch nog maar een jaar onder het stof blijven staan. 

 

CLUBRITTEN 

Katerrit   

Na zes ‘katers’ van Nico van Nes stonden Sebastiaan Willemsen en Daan Pont als 

nieuw uitzettersduo te trappelen om het stokje van Nico over te nemen. 

Het gevaar bij nieuwe duo’s is dat zij vaak heel veel vallen in de rit stoppen, 

gespaard hè. Dat lukte aardig met drie trajecten. Een traject routebeschrijving, een 

traject vrije punten (13) op een wat oudere kaart (maatje bijna 1:24.000) en een 

traject foto’s (17) waarvan 4 foto’s in een andere rit hebben gestaan. 

Désirée Willemsen (ja de zus van …) met haar moeder op de navigatorstoel schreef 

een uitgebreid verslag waarin zij vertelt hoe zij de vallen te lijf gaan.  

Bijvoorbeeld; na de tekst “DRIEMOND”, niet nadenken gewoon doen (ook al staat er 

meer tekst op het bordje) Tot de mannetjes op de schutting geen problemen 

ondervonden. Maar de rechtse is geen mannetje… Uiteindelijk maar geen probleem 

van gemaakt.  

Bij het traject vrije punten doet Désirée uit de doeken hoe ze op een punt komt, 

punt opzoeken op Google Maps en zo de route ernaar toe rijden vanaf het punt waar 

ik op dat moment sta. 

Uiteraard wordt het verslag afgesloten met een bedankje voor de uitzetters en is  

Désirée blij dat ze bij de eerstvolgende rit weer op de navigatorstoel mag zitten. 

 

Gemeenschapsrit 

Gert van Schaick had 19 rode pijlen geplaatst in het gebied Weesp, Hakkelaarsbrug, 

Naarden, Bikbergen en Crailo. Kortste route, zo min mogelijk pijlen en rode wegen 

tegengesteld gebruiken. Op de een of ander manier slaagt Gert er altijd in om de 

deelnemer de ‘verkeerde’ kant op te sturen. Door een simpele afleiding mis je dan 

net iets en staan er weer 30 strafpunten bij. De verslaggever Chris van den Bos 

probeerde door voor de start samen met Joop (zijn vader) eerst even een heerlijk 

ijsje bij Nelis weg te werken om de hersenen vast wat te koelen! De eerste 

onzekerheid sloop binnen doordat zij niet ingehaald werden door de anderen, wat 

meestal het geval is. De concurrentiestrijd in de C-klasse ging ook drukken (helaas 

maar 1 equipe). Chris maakte duidelijk hoe zij de vallen te lijf gegaan zijn en dat zij 

de meeste toch goed opgelost hebben, met groot verschil met de andere C-equipe. 

Chris sloot zijn verslag af met; wederom dank aan Gert voor het uitzetten van een 

leuke rit, die prettig reed en goed in elkaar zat. Kan niet wachten op de volgende rit! 
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Dag van Weesp  

Gert van Schaick, Sjaak Visser en Wim en Joke den Doop waren klaar met het 

uitzetwerk voor de trajecten en hebben op 3 maart alles samen nagereden.  

Het verrijden kon jammer genoeg niet doorgaan. Alles netjes opgeborgen. Over een 

half jaar gaan wij verder om klaar te zijn voor de 11e Dag van Weesp op 29 augustus 

2021. 

 

1e Ronde Om Renkum 

Een initiatief van Nico van Nes om eens een kaartleesrit uit te zetten in de omgeving 

van Renkum werd omarmd door de ASV. Een rit erbij in een mooie omgeving wat wil 

je nog meer! Nou… iets meer deelnemers.  

Maar gezellig was het zeker, zowel op de zaterdag ervoor als op de zondag. 

Een klein groepje bestaande uit; Paul en Loes van Os, Ineke en Peter van der Lans, 

Annamarie en Frank Mijling en Daan Pont togen al op zaterdag naar Hotel Nol in ’t 

Bosch om uitgerust aan de start te staan. Of de prestaties daardoor beter waren is 

nog maar de vraag. Een strakke grensbenadering was de kaartleesoefening van de 

dag. Het verslag werd geschreven door de kersverse B-klassers Maaike en Jacob 

Geertsma. Zij waren blij dat er na lange tijd weer een ‘puzzlerit’ kon worden 

gereden. Maaike merkt op; het was lastig om er weer in te komen We beginnen erg 

rommelig, mede ook door het aantal medeweggebruikers die aan het genieten zijn 

van het mooie nazomerweer. Dat is toch heel aardig gezegd van 

medeweggebruikers die hele weg in beslag nemen en nergens op letten!  

Zij hebben genoten van een mooie rit waar veel gepuzzeld bij moest worden, maar 

ondertussen genoten zij erg van de mooie omgeving. 

 

22e Vechtoeverrit  

De meest vreemde rit qua uitvoering in 

het bestaan van de ASV De Vechtstreek. 

Voorinschrijving via email.  

Na inschrijving looproute, 

gezondheidsverklaring, bijzonder 

reglement en starttijdenlijst ook via 

email. 

Dit alles om te voldoen aan de RIVM-

maatregelen. Natuurlijk was dit 

wennen, maar het verliep goed en erg 

gezellig. Frank en Annamarie zorgden voor een mooie pijlen punten rit in het 

poldergebied bij Abcoude, Mijdrecht en Vinkeveen. 
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Aad Baartman neemt in 4 blaadjes van ons clubblad onder de titel ‘Punt of geen 

punt’ de punten één voor één deskundig door.  

Ook de conditie en wegligging op de polderwegen van de Alfa 33 komen uitgebreid 

aan bod. Aan het eind van zijn verslag komt Aad nog met zijn bewaarde 

schoolboeken op de proppen om de discussie m.b.t. een straal van 25 meter nader 

toe te lichten. Lees dat nog maar eens na in het clubblad van november 2020.  

 

23e Vechtstroomrit en 3e Stichtse Vecht Ronde 

De hoopvolle start van de 2e helft van het seizoen eindigde na de Vechtoeverrit in 

oktober. Het virus sloeg weer terug. Pech voor Paul van Os, Chris van den Bos en 

onze leden.  

Deze 2 ritten komen in 2021 terug op de agenda op 24 oktober en 12 december. 

 

Strafpunten clubritten 

Het overzicht van de strafpunten is aangevuld met de strafpunten 2020.  

De strafpunten van alle deelnemers zijn ongeacht de klasse bij elkaar opgeteld en 

daarna gedeeld door het aantal deelnemers. In 2019 6 ritten en in 2020 maar 4 

ritten. Wat is veel en wat is weinig? Vergelijk je eigen strafpunten maar eens met 

de gemiddelden. Hoe verder je er onder zit des te beter zijn je prestaties! 

 

 gem. aantal strafpunten 

  2015 2016  2017 2018 2019 2020 

Katerrit PZ 371 347 317 329 451 231 

Hakkelaarsrit BP 369 363 287 304 ---- ---- 

Gemeenschapsrit KL 257 159 181 191 141 245 

Dag van Weesp RB/BP/KL 430 523 552 737 691 ---- 

Revancherit RB/BP/KL 355 431 357 443 ---- ---- 

Ronde Om Renkum KL - - - - - 194 

Vechtoeverrit KL 135 176 440 315 180 148 

Vechtstroomrit RB 302 302 301 415 348  ---- 

Oost-West rit /SVR KL 194 319 184 431*  296  --- 

Gemiddeld aantal strafpunten 291 317 322 396  351 205 

* 1e Stichtse Vecht Ronde 

Wat hier opvalt is dat; 

-  de Vechtoeverrit met 148 strafpunten de rit is geworden met de minste 

strafpunten.  

-  er in 2020 minder strafpunten zijn behaald dan in 2019, leuk maar…. 
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NRF-kampioenschappen 

Voor alle kampioenschappen kon in het begin van het jaar nog een enkele rit 

doorgaan. In de zomer werd nog een enkele rit georganiseerd waarbij de door de 

NRF opgesteld RIVM-maatregelen werden toegepast. Zoals wij bij de Vechtoeverrit 

in oktober hebben gedaan. Op 20 augustus besloot de NRF om alle ritten voor de 

diverse kampioenschappen af te gelasten. Triest, maar wel de juiste beslissing. 

 

Nationaal  

Bij de kaartlezers werden 2 van de totaal 9 ritten verreden. 

Bij de routebeschrijvers werden 2 ritten van de 9 ritten verreden. 

Bij de klassieke kaartlezers werden 2 ritten van de 6 ritten verreden. 

 

REGIO ZUID 

De kaartlezers reden 2 van de 5 ritten, waaronder onze Gemeenschapsrit. 

De routebeschrijvers reden 2 van de 5 ritten. 

 

ONONOK 

Deze routeschrijvers konden slechts 1 rit van 5 ritten rijden. 

Kijk voor informatie op de NRF-site (www.nrf-autosport.nl). 

 

TEAMRITTEN 

In 2019 is al geen Teamrit kaartlezen meer georganiseerd. Geen vereniging te 

vinden om het vele werk te verrichten voor een sterk dalend aantal deelnemers. 

In 2020 gebeurde dit ook met de Teamritten routebeschrijving en puzzelen. 

Heel jammer dat dit soort evenementen niet meer worden georganiseerd. 

In het verleden waren het evenementen met zeer veel clubteams, die vaak de dag 

ervoor al verzamelden voor een ‘technische keuring’ en daar in de omringende 

hotels de nacht doorbrachten. Daaronder bevond zich regelmatig een flinke groep 

van de ASV De Vechtstreek. 

 

INSTRUCTIE 

De 2 vaste instructiemomenten, zondagmorgen vlak voor de Dag van Weesp en de 

instructieavond voor de Nacht van Weesp, zijn door het schrappen van deze 

evenementen niet gehouden. 

Het bijspijkeren van de kennis van de reglementen blijft natuurlijk wel nodig. 

Een uitleg doornemen van een gereden rit is een uitstekende oefening. Zeker als je 

er de betreffende reglementen bij op naslaat. 

Op onze oproep of er belangstelling is om weer eens een ‘Bijpraatavond’ te 

organiseren zijn geen reacties binnengekomen. 
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Met de corona in onze buurt is een avondje bij elkaar komen natuurlijk nog niet 

mogelijk. Misschien een idee om iets via een nieuwsbrief of via onze website op te 

zetten.  

 

MATERIAAL  

Lees het jaarverslag van de Materiaalcommissie elders in dit clubblad.  

Rinus Taling zal straks als wij weer mogen/kunnen rijden eerst het stof van het 

materiaal moeten verwijderen. 

 

GOLFBAAN 

Het is duidelijk dat de deelnemers de bovenzaal de beste plek vinden voor de start 

en finish van onze clubritten.  

Beneden zitten wij klem tussen de andere bezoekers en is door het lawaai moeilijk 

om het gebeuren rond start en prijsuitreiking te kunnen volgen. 

Het is bij aanhoudende RIVM-maatregelen ook de enige plek om nog een clubrit te 

kunnen organiseren. 

 

NIEUWE REGLEMENTEN  

- DRR 

Uitspraak 05 april 2020 beoordeling bij- voor situaties artikel 2.e. 

- TRK 1. 

Uitspraak 21 januari 2020 artikel 3.m. cirkelsituaties. 

 

Deze uitspraken hebben in 2020 in ons clubblad gestaan. 

Gemist? Dan nalezen in; 

- je bewaarde clubbladen, 

- www.asvdevechtstreek.nl website bij rittensport/uitspraken NRF,  

- de website van de NRF (www.nrf-autosport.nl ).  

 

Op de website van de NRF zijn veel zaken te vinden; 

- lijsten met alle uitspraken op de reglementen, 

- uitslagen, tussen- en eindstanden van Nationale en Regionale ritten, 

- de laatste uitgave van het; BRR, DRR, BPR, TRK, ATRR en NRR vinden, 

- voor de uitzetters zijn er nog het URR en URK, 

- de Klassieke reglementen BRKLAS, NKKLAS en URKLAS, 

- de betreffende reglementen moet je zelf van de website van de NRF afhalen en 

printen. Ze worden niet meer als boekjes gedrukt en verspreid.  
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Waar gaan wij heen? 

Het wordt in de glazen boI kijken. 

In het verslag van 2019 is al aangegeven dat e.e.a. verloopt volgens de notitie 

‘Rittensport bij de ASV De Vechtstreek in 2018 en daarna’ (besproken tijdens AJV 

2018 en 2019). 

Belangrijke punten daaruit zijn;  

afname aantal deelnemers, uitzetters, medewerkers en leden. 

Door inventief met de beschikbare uitzetters om te gaan, konden wij in 2020 naast 

zes clubritten nog een Dag van Weesp en een Nacht van Weesp goed bemannen. 

Slechts 4 clubritten werden verreden. Na veel schuiven met ritten en uitzetters is er 

voor 2021 nog een aardig programma samengesteld (zie bladzijde 2). 

Het rittenprogramma 2022 zal nog heel wat hoofdbrekens kosten. 

De groep uitzetters voor de Dag en de groep uitzetters voor de Nacht hadden 

toegezegd de 11e en 12e Dag en 49e en 50e Nacht voor hun rekening te nemen. 

Wetende dat het in 2021 het laatste jaar zou zijn. 

Door het opschuiven naar 2022 is de toezegging van deze groep uitzetters voor de 

12e Dag en de 50e Nacht op dit moment nog niet zeker. 

In 2022 de Dag van Weesp op 10 april en de Nacht van Weesp op 7/8 mei. 

Nu de 49e Nacht naar 9/10 oktober 2021 is verschoven lijkt het organisatorisch 

lastig om in 2022 te kiezen voor 7/8 mei! 

Naast deze 2 evenementen moeten wij voor nog 6 ritten ook uitzetters benaderen. 

Kortom een volledig programma 2022 zal een zware klus worden. 

En dan hebben wij het nog niet gehad over het blijven dalen van de 

deelnemersaantallen en actieve leden. 

 

SPORTCOMMISSIE 

Voor wie het nog niet weet onze sportcommissie bestaat al vele jaren uit; Gert van 

Schaick, Paul van Os, Erik Naaijen en Wim den Doop.  

In 2020 zijn wij in augustus nog fysiek bij elkaar gekomen. Daarna is het contact via 

email en telefoon voorgezet. 

Er is voornamelijk gesproken over wat er in de 2e helft van 2020 en in 2021 mogelijk 

is m.b.t. het organiseren van ritten en welke uitzetters zijn daar beschikbaar voor.  

Zie ‘Waar gaan wij heen’ hierboven.  

Wil je wat kwijt of heb je vragen, ideeën en opmerkingen, laat het ons weten. 

Contact met ons opnemen kan via telefoon, e-mail of op de clubavond. 

Gert van Schaick 0294-263342  

Paul van Os     06-34563309 

Erik Naaijen 0252-685223  

Wim den Doop 06-51512261  sportcie@asvdevechtstreek.nl 
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 TOT SLOT  

Voor het kampioenschap 20/21 staan nog 5 clubritten op de kalender en daarnaast 

nog een Nacht van Weesp.  

Neem een goed besluit en doe mee aan al deze ritten. Misschien kunnen wij de 

uitzetters daarmee overhalen ook in 2022 nog een rit voor onze club te willen 

uitzetten. 

Sleep gewoon je vrienden, familie en buren eens mee om kennis te maken met onze 

sport. 

 

Gert, Paul, Erik en Wim feliciteren de periodekampioenen en wensen alle 

Vechtstrekers een sportief, succesvol en vooral een gezond 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

Dokter ik heb nogal last van 

drijven. 

- Hoe bedoelt u, drijven? 

Nou, gewoon, drijven. 

- Bedoelt u overdrijven, 

wegdrijven of afdrijven. 

Nee, niet speciaal...gewoon, 

drijven. 

-U heeft dus nogal last 

van....drijven? 

Ja, van drijven. 

Ik zal u zinkzalf geven. 

 

Herman Finkers 
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Jaarverslag 2020 PR commissie 
 

door Annamarie Mijling 
 

2020 was een raar en bewogen jaar. 

 

De PR had een start gemaakt met de sponsoren te bezoeken of te contacten voor 

de 49e Nacht. En er was al een mooie lijst van sponsoren. 

 

Maar toen kwam het bericht dat de 

Nacht in mei niet door kon gaan. 

 

Na overleg met het bestuur heeft de PR 

alle sponsoren een bericht gestuurd dat 

de 49e Nacht niet verreden zou worden 

in mei, wellicht later in het seizoen. 

 

Maar ook dat ging niet door. 

 

Nu maar afwachten of we in 2021 wel 

kunnen gaan rijden. 

 

En of de sponsoren van 2020 ons nog willen sponseren.  

 

Er zijn in Weesp niet zo heel veel mogelijkheden meer qua sponsors. 

 

Ook zijn wij nog op zoek naar een 

Hoofdsponsor!! 

 

Het PR team kan nog wel wat ondersteuning 

en ideeën gebruiken, weet je iemand die wil 

sponseren laat het ons weten!!!! 

 

Het PR team bestaat uit Daan en Annamarie. 

 

Met ondersteuning van het bestuur en het 

CTN team. 
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Jaarverslag 2020 Webcommissie 
 

door Désirée Willemsen 
 

 

Het was een rustig jaar. 

 

In verband met de Corona hebben we alleen 

maar ritten van de website af geschrapt. 

 

We hebben ook maar één bericht van de 

uitzetters van de Nacht van Weesp geplaatst.  

 

 

 

Meer is er niet binnengekomen van de uitzetters. 

 

Vanwege de onzekere tijden hebben we ook in 2020 nog geen rittenkalender voor 

2021 gepubliceerd. Deze volgt later in 2021. 

 

De Webcommissie wordt gevormd door:  

Désirée Willemsen, Wim den Doop, Nico van Nes en Frank Mijling. 
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Verslag van de voorbereidingen voor de 

49e Nacht van Weesp 
 

De voorbereidingen voor deze 49e editie gingen gewoon van start in de zomer van 

2019. 

De vergaderingen van het organisatiecomité (ctn) werden weer gehouden in 

Baarn bij Kees en Alie van der Steeg. 

De club bestond en bestaat uit: Kees van der Steeg, Annamarie Mijling, Sebastiaan 

Willemsen, Désirée Willemsen, Rinus Taling, Joke den Doop, Wim den Doop en 

Daan Pont. 

De route is uitgezet in midden Nederland. 

Traject 1:  Weesp - Soesterberg 

Traject 2:  Soesterberg - Renswoude 

Traject 3:  Renswoude - Nijkerk 

Traject 4:  Nijkerk - Weesp 

Tussen traject 2 en 3 is weer het traditionele buffet gepland, ditmaal in Restaurant 

De Hof in Renswoude. 

De rit is vrijwel klaar: 

De uitzetters zijn: Gert van Schaick en Sjaak Visser, Wim en Joke den Doop, Paul 

van Os en Frank en Annamarie Mijling. 

 

Op 5 maart 2020 is de laatste vergadering geweest. 

En kwam de coronacrisis. 

Al gauw werd duidelijk dat de rit niet in mei 2020 zou kunnen worden verreden. 

Vrij snel heeft het bestuur en organisatiecomité besloten de rit naar mei 2021 te 

verplaatsen. De deelnemers die ingeschreven hadden kregen het inschrijfgeld 

terug minus Euro 5,00 per equipe. 

In december 2020 werd duidelijk dat mei 2021 ook niet zou worden gehaald, en is 

de rit nu verplaatst naar 9/10 oktober 2021. 

De opening van de inschrijving is nu gepland per 1 juni. 

 

Hopelijk kan de rit in oktober wel worden verreden. 

 

Daan Pont 

Voorzitter organisatiecomité 

Nacht van Weesp 
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Dit jaar hebben we helaas niet veel te  melden in 

ons jaarverslag. Vanwege alle Covid19 

beperkingen zijn er veel ritten afgelast en ook de 

Nacht van Weesp heeft niet kunnen plaatsvinden. 

Vanwege de afgelasting van de NVW hebben er 

hieromtrent uiteraard geen voorbereidingen plaats gevonden. Dientengevolge zijn 

er dan ook geen sandwichborden geplaatst. 

 

Er is welgeteld één rit waar de commissie het materiaal voor heeft uitgezocht, 

klaargezet, weer heeft schoon gemaakt en opgeborgen. Inzake deze rit valt er 

verder niets bijzonders te melden. We kunnen u dan nu ook melden dat al het 

materiaal momenteel weer netjes en verzorgd klaar staat voor de eerstvolgende 

rit! 

 

Vorig jaar hebben wij u ook al gemeld dat er zorgen waren omtrent OPA. Deze 

zorgen bleken helaas terecht en we hebben dan ook de droevige taak om u te 

melden dat OPA niet langer in stand kan worden gehouden. Oud papier brengt 

tegenwoordig niets meer op, de commissie zamelt het dan ook niet meer in en het 

eigen vermogen van OPA wordt dus niet langer meer aangevuld. Gelukkig is de 

bodem van het potje van OPA nog niet in zicht en verwachten we aan de, hopelijk 

snel te organiseren, ritten in 2021 nog wel een bijdrage te kunnen leveren.  

 

Wij wensen u een gelukkig, gezond, 

liefdevol en sportief 2021 toe! 
 

 

 

 

 

 

 


