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Jaarverslag Toercommissie Veluwerijders     

 

Je zou het bijna vergeten, maar net voor de feestdagen, eind 2021 ging Nederland uit angst voor de 

gevolgen van een nieuwe omicron variant in Zuid-Afrika opnieuw in een strenge lockdown. Gelukkig 

voor fietsend Nederland worden de maatregelen van de strenge lockdown snel versoepeld en tegen 

eind februari zijn vrijwel alle maatregelen teruggedraaid.  

Jaaractiviteiten 
En zo kan zonder beperkingen in het weekend van 5 en 6 maart de Openingsrit worden verreden.  
Helaas bleek het niet mogelijk om een 2 Daagse van start te laten gaan. Het aantal inschrijvingen 
bleek beperkt tot een tiental deelnemers.  
Daarentegen was de eind augustus georganiseerde Lunchride een groot succes. Een vrijwel nieuw 
uitgezette tocht met halverwege op de route een geplande lunch. Rond het middaguur was het 
terras van Restaurant Baan in Geesteren getooid met het witte zomershirt van de Veluwerijders. De 
uitgelaten leden lieten zich de aangeboden lunch goed smaken. 
Het laatste weekend van oktober werd het zomerseizoen alweer afgesloten met de Sluitingsrit. De rit 
eindigde dit keer bij de Orangerie te Dieren waar koffie met gebak werd aangeboden.  
De geplande activiteiten over het jaar blijken door gemiddeld 70 deelnemers te zijn ingevuld. Hieruit 
blijkt dat het animo voor deze activiteiten nog altijd groot is. 
 

Trend 
Het aantal deelnemers dat vanaf het startpunt bij Lomar aan generaal Helfrichlaan van start gaat 
blijkt bij de meeste groepen het afgelopen jaar achteruit te zijn gegaan. Mogelijk hebben Corona 
maatregelen zoals de verplichting om alleen, met z’n tweeën of een beperkte samenstelling hiertoe 
bijgedragen. Tevens blijkt dat de in de weekkalender opgenomen Damesgroep op vrijdag en Zaterdag 
Groep 2 nauwelijks of niet van start te gaan. Hopelijk zal deze trend in 2023 worden doorbroken en 
mogen we weer rekenen op fikse groepen.   
 

Fietsen naar alle windrichtingen 
De Toerkalender is opgesteld volgens het klaverbladprincipe ofwel kun je wekelijks naar 
verschillende windstreken fietsen. Naar verluid is de Veluwerijders hier uniek in. Ook de lengtes van 
de tourritten worden aangepast aan het seizoen. Zo worden de ritten opgebouwd van ongeveer 60 
kilometer aan het begin van het seizoen tot rond de 110 kilometer in de zomer. In het naseizoen 
wordt het aantal kilometers op soortgelijke wijze afgebouwd. In de zomer worden nog zogenaamde 
klassiekers in de jaarkalender toegevoegd. De diehards wordt de mogelijkheid geboden om ritten van 
rond de 150 kilometer te fietsen.  
Nieuw dit jaar was ook het beschikbaar stellen van het arsenaal tourritten (ruim 400) die de 
vereniging rijk is. Vanaf de website kunnen deze ritten worden gedownload. 
 
Het toerprogramma is op een iets andere manier (adminstratief) vastgelegd als voorheen. Dit geeft 
ons de mogelijkheid om een aantal (leuke) analyses erop los te laten. Met behulp van een draaitabel 
kunnen we eenvoudig vaststellen hoeveel kilometers er per maand per groep is gereden. In tabel 1 
staan deze gegevens. Er valt op dat groep 2 verreweg de meeste kilometers heeft gereden. Dit ligt 
aan het feit dat de afstand van groep 2 hoog is maar zeker ook de frequentie per week speelt een rol.  
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Tabel 1 Overzicht aantal kilometers per groep in 2022 

 
 
Zoals genoemd, plannen we de ritten zoveel als het kan volgens het klaverblad principe. Dit is niet 
eenvoudig om dat de hoeveelheid ritten per windrichting varieert. Het kan daarom voorkomen dat 
het gevoel is dat we in sommige richtingen meerdere keren per maand rijden.  
 
Tabel 2 Aantal keren gefietst per windriching 

 
 
In tabel 2 zien we dat de windrichtingen niet evenredig verdeeld zijn. Het lijkt erop dat de routes van 
groep 3 het meest gebalanceerd zijn. Groep 2 vind het kenbaar heel erg leuk om in Zuidoostelijke 
richting te rijden, terwijl groep 4 nauwelijks in het Westen is te vinden. Het Zuidwesten wordt door 
iedere groep gemeden, uitgezonderd groep 3. Hieruit blijkt dat we in 2023 nog gebalanceerder 
moeten plannen. Het kan want de routes zijn er!  
 
Verreden kilometers 
De opwarming van de aarde deed zich dit jaar flink gelden. Extreme weersperioden lieten zich 
afgelopen jaar regelmatig voelen. Veel wind in het voorjaar, snikhete zomerse dagen en nattigheid in 
het najaar. Desondanks zijn de toerfietsers van de Veluwerijders niet voor een kleintje vervaart en 
fietsten er weer stevig op los. 
Het aantal geregistreerde kilometers bedroeg maar liefst 393.352 km  (was 2021 384.000 km). De 
deelnemers die registreren volgens het Tourreglement hebben recht op trofeeën die hiervoor op 
basis van verreden kilometers kunnen worden opgeëist.  
 
Winnaar Randonneurscompetitie en mijlpalen 
Het overzicht van de Randonneurscompetitie (periode 1e weekend van maart tot en met laatste 
weekend van oktober) is weer opgemaakt en de kampioen is bekend. Om kampioen te worden 
genoemd zullen er niet alleen flink wat kilometers op de teller moeten staan maar zal er ook een 
twintigtal tourritten van de Toerkalender op de geplande data verreden moeten zijn. 
 

Maand 1 2 3 4 Eindtotaal

Maart 686 891 801 383 2761

April 835 1255 1120 513 3723

Mei 933 1180 941 480 3534

Juni 990 1364 1229 670 4253

Juli 1011 1487 1302 750 4550

Augustus 966 1356 1146 766 4234

September 761 1157 995 635 3548

Oktober 637 952 850 425 2864

Eindtotaal 6819 9642 8384 4622 29467

Windrichting 1 2 3 4 Eindtotaal

ZW 3 3 9 5 20

N 4 10 11 5 30

Z 5 5 9 8 27

NO 6 9 15 11 41

NW 10 14 15 10 49

O 11 16 17 12 56

ZO 12 25 14 10 61

W 14 16 7 3 40

Eindtotaal 65 98 97 64 324
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Tijdens de Algemene Leden Vergadering die gepland staat op 22 februari a.s. zal de 
Randonneurskampioen worden gehuldigd. Ook de trofeeën voor de zogenaamde Mijlpalen die 
verbonden zijn aan het behalen van een bepaalde kilometer trage zullen dan worden uitgereikt.   
 
De volgende personen ontvangen een jaarherinnering boven de 100.000 verreden kilometers. 
 

1 Adrie   Hofmans 475.000 km 

2 Theunis   Kalsbeek 450.000 km  

3 Jaap   Jurriëns 425.000 km  

4 Jaap de Boer 350.000 km  

5 Menno   Bosman 325.000 km  

6 Willem   Kalsbeek 325.000 km 

7 André   Groenhuizen 325.000 km 

8 Wim   Roelofs 250.000 km  

9 Johan   Schrader 250.000 km  

10 Rudy   Baan 225.000 km 

11 Jan   Meijer 225.000 km 

      

Een totaal overzicht van behaalde trofeeën, herinneringen en verreden kilometers per persoon zullen 

te zijner tijd op de Veluwerijderswebsite worden gepubliceerd. 

 

 

De Toercommissie. 


