
Terugblik Vael Ouwe 2022 d.d. 28 mei. 
 
Onder prachtige omstandigheden is zaterdag de 45e editie van de Vael Ouwe 
verreden. Zon, af en toe een donkere lucht, een enkel spatje en ja, een stevige 
wind uit het noordwesten. 
 
Uiteindelijk zijn er ruim 800 deelnemers op pad gegaan waarvan 100 
gravelfietsers. Nog maar kort geleden waren we somber gestemd over het 
aantal voorinschrijvingen. Al met al is 800 deelnemers ook slechts maar  
de helft van waar we de laatste jaren mee rekenden.  
Het is wat het is. In vele sectoren is er in het huidige tijdsgewricht bij 
evenementen sprake van onderbezetting, om welke reden dan ook.  
Ook neemt de concurrentie toe. Er komen meer fietstoertochten, meestal 
commercieel van aard.  
Bij de onlangs verreden Grand Fondo de Rosa  stond je 50 min. in de file voor je 
je parkeerplaats had bereikt….. 
Met de auto goed zijn wij goed bereikbaar en bij ons ook geen lange rijen bij de 
Scan & Go-balie. Afgaand op vele positieve reacties wordt kleinschaligheid 
misschien wel onze kracht!  
 
Vanuit Sneek tot Mechelen(L) en van Heiloo tot Staphorst kwamen 
fietsenthousiastelingen weer naar Dieren. 
Te oordelen naar de mening van vele deelnemers is er weer volop genoten van 
de fraaie natuur op de Posbank, Veluwe en Ginkelse Heide. 
 Vanzelfsprekend, zou ik bijna zeggen, weer grote waardering voor de prachtige 
routes en goede organisatie. 
 

 
 



Op en rond het terrein van v.v.’Dierensche Boys’  was  sprake van een zeer 
gezellige ambiance. 
‘Ome Joop’ heeft daar op eigen wijze met gevatte opmerkingen voor 
passerende fietsers in niet geringe mate toe bijgedragen. 
 
Op een enkel incident na is alles goed verlopen. Een deelnemer moest vanwege 
een kapot voorwiel opgehaald worden. Een andere deelnemer had meer pech. 
Hij kwam te vallen doordat hij met z’n voorwiel in het mulle zand naast de 
berm belandde. Pijnlijke borst, toch maar direct naar huis gefietst. Gelukkig 
was dat niet ver meer. De diagnose bleek drie gebroken ribben. Dikke pech dus. 
 
Natuurlijk zijn er ook onvolkomenheden in de organisatie. 
Zo vroegen veel gravelfietsers na 20 km asfalt zich af of ze wel op de goeie 
route zaten. Tja…een prachtige route uitzetten is niet zo’n probleem in onze 
omgeving. De uitdaging is een mooie route uit te zetten waar je ook vergunning 
voor krijgt! Misschien hadden we dat beter moeten communiceren . 
De uitdeelpost parkeerterrein ‘Koningsheide’ kreeg veel meer passanten te 
verwerken dan gepland. Bedoeld voor 60km en gravelfietsers bleken borden en 
beachflag ook grote aantrekkingskracht uit te oefenen op de vlakbij passerende  
deelnemers van de overige routes….Tja, daar was de voorraad natuurlijk niet 
op berekend! 
Bij terugkomst van uitdeelpost ‘Ginkelse Heide’ leken Ad Groot en Marco van 
der Meijde tekenen van lichte ondervoeding te vertonen… De voorziene 
lunchpakketten hadden hen nooit bereikt! 
 
Dank aan al onze vrijwilligers en sponsoren. 
Bij de vrijwilligers vele terugkerende namen en bekende gezichten. Enerzijds 
zeer vertrouwd, anderzijds zorgelijk dat er zo weinig doorstroming is. 
Dank ook aan de vele medewerkers van v.v. ‘Dierensche Boys’ met wie het zeer 
plezierig samenwerken was.  
Catering, BBQ, parkeerwachten, fietsenstalling….allemaal dik voor elkaar! 
Zij zijn door hun gastvrijheid een onmisbare schakel in de organisatie en 
logistiek. 
 
Zoals bekend was het voor Marinus zijn laatste Vael Ouwe als actief 
werkgroeplid. Inmiddels heeft hij afscheid genomen van de werkgroep.   
Overbodig te melden dat er vele taken opnieuw verdeeld moeten gaan worden 
door de ontstane vacature. Kandidaten hebben zich vooralsnog niet gemeld. 
Let wel, een overdracht met warme hand is gegarandeerd! 
Marinus vervangen is een onmogelijke opgave!  Zijn werkzaamheden verdelen 
kunnen we wél, maar alleen als we daar hulp bij krijgen! Dat lijkt me evident! 
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