
Jaarverslag 2022 van de werkgroep Vael Ouwe. 
 
De werkgroep bestaat dit jaar uit: 
Gijs van der Tang           coördinator, dagorganisatie 
Herman Flierman           bedrijventeams, vergunningen 
Jaap Groot                       notulen, website 
Marinus Thijsen             draaiboek, dagorganisatie 
Leo Borst                         inschrijvingen 
vacant                                  routes, controle- en uitdeelposten 
André de Vries                      materiaalbeheer 
Charles van der Scheer        centrale meldpost, veiligheidscoördinator 
 
Marinus Thijsen verlaat de werkgroep deze zomer. Wij zijn hem zeer 
dankbaar voor de prettige samenwerking en zijn bijdrage en inbreng 
gedurende de 16 jaar! dat hij lid van de werkgroep was. Hij heeft jaar 
op jaar met zeer veel energie en grote inzet gewerkt aan de realisatie 
van de Vael Ouwe. 
We verwelkomen vanaf november twee nieuwe leden: Annemarie 
Lankheet en Paul Bielen. Wij zijn zeer blij met deze uitbreiding. Hun 
bijdrage en functioneren in de werkgroep zal zich in de komende tijd 
verder ontwikkelen.  
 
Sjoerd Hanskamp en Rix Kip leveren hun bijdrage op het gebied van 
sponsoring bij respectievelijk de DEKA en Gemeente Rheden. 
Wim Janssen staat garant voor de publicaties in o.a. de Regiobode en 
het Rhedens Nieuws. 
Jaap Jurriëns onderhoudt voorlopig de website Vael Ouwe in 
afwachting van een definitieve oplossing. 
 
De werkgroep vergadert 10 á 12 keer per jaar in de bestuurskamer 
van ‘v.v. Dierensche Boys’. 
Op zaterdag 28 mei is de 45e Vael Ouwe. 
Ter ere van ons jubileum is er voor alle deelnemers een speciale 
medaille. 
Er  is een viertal routes: 60, 90, 125 en 160 km. 



Alle routes worden op GPX aangeboden, de 60 en 90km ook 
uitgepijld. 
De 160km-deelnemers komen in aanmerking voor het 
Klimmersbrevet. 
Verder is er de gravelrit, 85km. 
Er zijn controleposten bij ‘De Oude Herbergh’ in Oosterbeek,  
‘De Proeftuin’ in Hoenderloo en ‘De Viersprong’in Uddel. 
De uitdeelposten zijn bij Parkeerterrein Schaapskooi Wijdeveldweg in 
Ede en Parkeerterrein Koningsheide in Arnhem. 
 
Start & Finish is op het terrein van de ‘v.v. Dierensche Boys’. 
Medewerkers van de voetbalclub verzorgen de catering en leveren 
hand- en spandiensten. 
 
De organisatie verloopt zoals bedoeld, zij het dat we wegens gebrek 
aan belangstelling de inschrijving van teams hebben moeten 
beëindigen. 
Er zijn ruim 900 deelnemers. 
 
De 46e editie is gepland op zaterdag 3 juni 2023. 
 
Namens werkgroep Vael Ouwe, 
Gijs van der Tang 
 


