
 

Beuseberger Nieuwsblad 
 

 

 
 
 
 
 

~ 1 juli 2020 ~  
 
 
  



Beuseberger Nieuwsblad 
 

Nummer 3 | jaargang 21 | 1 juli 2020 
 
 

Redactie Beuseberger Nieuwsblad 
Jolande Klein Teeselink 
Markeloseweg 25 
7451 RR Holten 
Tel.: 0548 36 64 63 
E-mail: j.kleinteeselink@kpnmail.nl 
 

Jolanda Bronsvoort 
Beusebergerweg 66 
7451 NE Holten 
Tel: 0548 36 64 32 
E-mail: jolandabronsvoort@gmail.com 
 
 

Bestuur Buurtvereniging Beuseberg 
Voorzitter: Anton Klein Twennaar Tel: 36 48 88 
Secretaris: Ilse Tuijnder-Spoorendonk Tel: 06 - 46 27 05 52 
Penningmeester: Gerdie Lenderink  Tel: 06 - 38 73 06 27 
Bestuursleden: Anja Kettelarij  Tel: 36 33 23 
  Miny Stoevenbelt  Tel: 36 46 59 
 Irma Coster   Tel: 06 - 11 97 26 76 

 Han Bruijn   Tel: 06 - 33 56 66 76 

 
 

Secretariaat Buurtvereniging Beuseberg 
Ilse Tuijnder – Spoorendonk 
Langstraat 32 
7451 ND Holten 
 
 
 

Internet Buurtvereniging Beuseberg 
website@beuseberg.nl  Jordy Vasters Tel: 06 - 51 91 71 93 
www.facebook.com/beuseberg Han Bruijn

mailto:j.kleinteeselink@kpnmail.nl
mailto:jolandabronsvoort@gmail.com
mailto:website@beuseberg.nl
file:///C:/Users/Algemeen/AppData/Public/Documents/www.facebook.com/beuseberg


3 

In dit nummer 
 

  4 Van de redactie 

  4 Van de bestuurstafel 

  5 Geocaching in coronatijd 

10 Beuseberger toertocht 

11 Even voorstellen…  

15 Een ronde langs alle provinciegrenzen 

19 Sidecarteam Eertjes 

22 Zomeravond in de Beuseberg 

24 Virussen 

25 Afsluitdijk afgesloten 

28 Biljartseizoen 2019/2020 

30 BAF – 30 jaar jong 

38 BikePark Salland – Twente 

40 Agenda 

41 Alternatief Beusebergerfeest 2020 

42 Motortoertocht 

 



4 

Van de redactie 
 
Op de valreep, nog net voor de vakantie, een speciale editie van het 
Beuseberger Nieuwsblad. De ‘corona-editie’. Door de coronamaatregelen zijn 
er de afgelopen periode geen fysieke bijeenkomsten geweest, waardoor er 
dus ook geen verslagen zijn binnengekomen. Omdat we dit wel zagen 
aankomen is er een oproep gedaan aan de buurtbewoners om actief bij te 
dragen aan de vulling van deze zomereditie. Gelukkig is hieraan gehoor 
gegeven en kunnen we toch het buurtblad uitbrengen.  
 

Voor het oktobernummer geldt een beetje hetzelfde. Tijdens de 
zomermaanden zijn er weinig activiteiten. Een aantal buitenactiviteiten starten 
voorzichtig weer op na de vakantie, maar binnenactiviteiten voorlopig nog 
niet.  
 

Wij zouden het leuk vinden om het oktobernummer te vullen met vakantie-
verhalen. Laat ons weten wat je gedaan hebt tijdens je zomervakantie. Ben je 
weg geweest of ben je thuisgebleven, maakt niet uit. Met een paar mooie 
foto’s erbij maken wij er dan leuk verhaal van.  
 

We hopen natuurlijk op prachtig zomerweer, met 
af een toe een buitje voor de gewassen op het 
land, en wensen jullie allemaal een fijne vakantie.  
 

Jo & Jo 
 
 
 

 

Van de bestuurstafel 
 
Heb ik weer; mag ik voor het eerst een stukje van de bestuurstafel doen, 
wordt er (bijna) niets door onze buurtvereniging georganiseerd . 
Een leeg blad insturen is ook al zowat, dan maar focussen op wat er wél 
georganiseerd wordt. 
 

Zo in de vakantietijd moet er natuurlijk wel wat te lezen zijn. En ik hoop dat er 
in de volgende versie van de bestuurstafel meer te melden is, voorlopig lijkt 
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het erop dat de beperkende maatregelen langzaam maar zeker worden 
opgeheven en dat het nieuwe normaal weer het oude normaal wordt. 
Het ergste van de C-19 crisis lijkt qua gezondheid voorbij nu, hier in de regio 
zijn we er relatief goed vanaf gekomen.  
 

De financiële gevolgen zullen jammer genoeg nog wel volgen. Nu maar hopen 
dat ‘men’ wat geleerd heeft en bepaalde zaken anders geregeld zullen worden 
en we voor, wat normaal basale zaken zijn, minder van 1 of 2 regio's 
afhankelijk zijn. 
 

Wij van het bestuur hebben inmiddels onze eerste ‘live’ vergadering weer 
achter de rug, dat communiceert toch wat lekkerder dan op de computer via 
Zoom. Zo moesten we het eerste deel van de Zoom-vergadering met één 
persoon minder vergaderen, de verbinding kwam niet tot stand, later ging dit 
gelukkig goed en was iedereen letterlijk en figuurlijk in beeld. 

 

Wat wel heeft plaatsgevonden, is de Beuse-
berger biljartcompetietie. Een verslag van deze 
competitie door de biljartkampioen vindt u in 
deze editie. 
 

De oudijzeractie staat gepland op zaterdag 25 juli 
van tien tot drie bij Mokko. Laten we van die dag 
een succes maken en veel kilo's bijeenbrengen 
zodat onze oudijzerboertjes die dag lekker druk 
zijn. 

 

Ook gaat het vissen gewoon door, er is tenslotte ruimte genoeg aan de 
waterkant. Het vangfestijn vindt plaats op zaterdag 29 augustus. Niet alleen 
heren zijn welkom, dus dames geef jullie vooral op! 
 

De tweede editie van de snor- en bromfietstocht is in verband met de 
trekkertrek verplaatst van 19 naar 12 september. De precieze startplek en -tijd 
volgt nog, maar dat zal zo aan het begin van de middag zijn. Aanmelding van 
bromfietsen loopt goed, snorfietsers mogen zich ook melden.  
 

Verderop in het boekje kunnen jullie de aankondiging vinden van de 
seniorenbingo, fietstocht en het vogelschieten. Een koning kan tenslotte geen 
twee jaar koning blijven. Duimen maar dat dit allemaal door kan gaan. Ik wens 
jullie allemaal alvast een fijne vakantie met mooi weer (maar óók regen!). 
 

Han Bruijn  
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Geocaching in coronatijd 
 
Een paar bladzijden uit het verslag van de geocaching die de kinderen tijdens 
de coronaperiode hebben opgezocht. Geocaching is een zoektocht naar 
verstopte doosjes, genaamd geocaches (soort van schatzoeken). Je gaat op 
zoek naar een logboekje. Die kunnen in een kleine koker zitten (micro), maar 
er kan ook een iets grotere doos zijn verstopt (normaal of groot), waar nog 
meer bij in kan zitten. Er zaten een keer stickers in en in een andere snoepjes. 
We hebben er al een hoop gevonden, ooit een tip gehad van iemand en 
sindsdien zelf mee bezig geweest en meer mensen er mee aangestoken. We 
waren lekker in beweging doordat we bijna overal op de fiets naartoe zijn 
gegaan, zodoende ook een keer een tocht van 26 km gefietst.  

Zondag 22 maart 2020 
 

De Koffiemölle 
Begin van de middag toch maar op de fiets gesprongen, de wind was nog wel 
stevig, maar het zonnetje was zo lekker. Op naar camping Ideaal aan de 
Schreursweg. De schat lag heel makkelijk eigenlijk. De hint was: ‘onder 
bloempot wit’. 
 

We wilden er nog een doen, richting Rijssen bij rustpunt Het Buitenkansje. Een 
mooie route door het bos opgezocht, en toen op naar het rustpunt. We waren 
er al voorbijgefietst. Mama had niet gezegd dat het bij een rustpunt was. 
Lisanne zag het bordje van het rustpunt wel, maar wist niet dat het daar was. 
Later zei mama, “we moeten terug, zijn te ver, moeten bij een rustpunt zijn”. 
“Dat bordje heb ik gezien”, zei Lisanne. “Nou fiets maar voorop, dan fietsen we 
wel achter jou aan”. 
 

Rustpunt het Buitenkansje 
Aangekomen op een mooie locatie, vonden we al snel een houten koker. Want 
de hint was: ‘rugleuning’. Ja, en dan zit er een slotje op. “Thijs kijk eens aan de 
andere kant van de koker, kan die pin eruit?” vroeg mama. “Ja, als we eraan 
draaien wel, dan zit er waarschijnlijk aan de andere kant een sleutel vast aan 
om het slotje open te krijgen”. 
 

Met een labyrintachtig patroon moest de stok eruit gedraaid worden. En het 
lukte. Het slotje open gemaakt, en ja er zat een klein kokertje in met een 
logboek. 
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Alles weer netjes opgeborgen, en weer op de fiets naar huis. Was toch best 
veel tegen de wind in fietsen. Maar de terugweg hadden we lekker de wind in 
de rug. Toen ging Thijs als een speer er vandoor. Bij elke kruising stond hij 
netjes te wachten, tot we weer bij hem kwamen. Al met al nog 16 km gefietst, 
maar we hebben genoten, dat was het mooiste. 

Donderdag 26 maart 2020 
 

De tijd zal het leren 
Met een beetje veel wind, eerst in de 
rug, op naar Laren met de fiets. De 
eerste was bij het paardenweiland aan 
de Holterweg. We waren nog niet eens 
op de locatie en Thijs zag al een soort 
van vogelhuisje hangen met een klok 
erop, en dacht dat klopt niet, er zijn 
geen vogelhuisjes met een klok. Dus 
had hij ‘m al gevonden! Maar hoe gaan 
we die nou pakken? Er hangen drie 
klepels aan de klok, twee grote en een 
kleine in het midden, en die laatste 
was het. Hierbij zat geen hint. 
 

Rondje Loarne 24 
Op naar het Larense zwembad, de hint 
was: ‘achter hulst’. Voor deze keer 
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toestemming om de tuin in te gaan. Het viel eerst 
nog niet mee. Maar later zag mama een lege/kale 
hulsttak en daar hing een klein kokertje aan. Bingo! 
Weer een gevonden. Het wordt steeds makkelijker 
om ze te vinden. 
 

Rondje Loarne 22 
En weer een klein stukje op de fiets. We waren er zo, 
maar het zoeken duurde even iets langer dan we 
dachten. De hint was: ‘achter een eik’. Maar er 
stonden daar veel eiken, dat maakt het er niet 
makkelijker op. Maar Thijs vond ‘m uiteindelijk nog 
aardig snel, hij schopte overal tegenaan op de grond. 
En er viel een dikke holle stronk om, en ja hoor, daar 
lag het op de grond. 
 

Lijn 54 Markeloseweg 
Op naar de Holterweg, waar de bushalte staat. De 
hint was: ‘achter kunststof paaltje, plaats de cache 
weer in het klemmetje’. Maar waar staat het kunst-
stof paaltje, die is nergens te vinden. Het blijkt een 
houten paal te zijn, dat is ook wel flauw. Maar Thijs 
was goed op dreef vandaag met het zoeken, hij vond 
‘m al weer.  
 

Schrikkelcache 2016 
Gaan we via het bos naar huis fietsen, kunnen we er 
daar ook nog twee pakken. De eerste lag vlakbij Huis Verwolde, met de hint: 
‘zwarte paal’. Op de kruising met de Markeloseweg en de Jonker Emilelaan 
moesten we zoeken. Maar er stonden best wat paaltjes, en de telefoon was 
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een beetje van slag met het precies zoeken van de locatie, gaf niet op het 
goede moment een signaal af of we er dichtbij waren. Uiteindelijk kwam 
mama erachter welke paal het moest zijn, maar er lag niks bij, alle bladeren 
opzij geschoven, maar helaas. Lisanne ging nog door met schuiven, en ja hoor 
daar lag hij wel.  
 

Ook alleen een kokertje, maar toch weer een gevonden. Zegt mama ineens: 
‘’dat is ook wel een dikke boom’’, wijzend naar een boom aan de andere kant 
van de zandweg. “Ja”, zei Thijs, “maar er is toch nog een veel dikkere boom in 
Nederland?”. “Ja dat klopt, die staat aan de andere kant van de weg. Mogen 
we daar nog heen?”. “Nou vooruit, fietsen we daar ook nog even langs”. 
 

Verwolde Dortherbeek 
Nou, nu richting huis en de laatste opzoeken voor vandaag. Thijs ging voorop, 
kon hij mooi hard crossen in het bos. De fiets aan de zijkant geparkeerd, we 
konden daar niet met de fiets komen. Dus na een kleine wandeling, zagen 
mama en Thijs tegelijk een blauwe beker verstopt achter een boom in het 
gras, zou die het zijn? Ja dat klopte, er zat van alles in. Maar niet alles 
nagekeken. Weer teruggelopen naar de fiets en op naar huis. Zijn we net op 
weg, voorbij het tunneltje, zegt Lisanne ineens, “waar is mijn zonnebril?” “Oh 
jee nee toch, nou waar heb je ‘m het laatste gehad?”. “Bij het zwarte paaltje”. 
Dan maar weer omkeren, we zijn nu nog in de buurt. En maar hopen dat hij er 
nog ligt. Ja we hebben geluk, hij was alleen op de grond gevallen, maar dat is 

niet erg. Weer dezelfde route terug 
naar huis. Langs de kinderboerderij 
en bij de ijsbaan Roowinkel langs 
gefietst. Richting Markelo, over de 
schipbeek, via de Beusebergerweg, 
met het laatste stuk de wind in de 
rug weer naar huis. We waren rond 
13.30-13.45 uur vertrokken en pas 
om 16.30 uur weer thuis. Dat was 
best een hele fietstocht, uiteindelijk 
nog 26 km gefietst. En dat is een 
mooie prestatie.  
 

Groetjes  
Lisanne en Thijs Ebrecht 
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Beuseberger toertocht  
 
Na het succes van de eerste editie wil de B.S.B.C. de tweede Beuseberger 
toertocht gaan organiseren.  
 

 
 

Let op! 
Datum is verplaatst van 19 september naar: zaterdagmiddag 12 september.  
 

We willen een langere tocht uitzetten voor de brommers met geel plaatje en 
een iets wat kortere tocht voor de snorfietsen met blauw kenteken.  
 

We vertrekken weer vanaf de Beusebergerweg bij de steen/boom/bankje 
tegen 13:30 uur. We zullen halverwege de tocht een pauze gaan houden.  
Let wel op want vol is natuurlijk vol. 
 

Je kunt je opgeven voor 15 augustus bij: 
Han Bruijn  06-33566676  
Bert Groteboer 06-53599632  
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Even voorstellen… 
 
Op 12 januari dit jaar mocht ik de nieuwe secretaris worden van onze 
buurtvereniging en heb ik het stokje overgenomen van Agnes. Wat begon als 
een bijzonder jaar met veel leuke activiteiten in het vooruitzicht werd half 
maart plotseling toch wel even anders. Niet alleen voor mij, maar voor 
iedereen in de buurt, in Holten en in Nederland. Een bijzonder jaar is het 
zeker, maar totaal anders dan gedacht! 
 

Alweer bijna 10 jaar (wat gaat de tijd snel!) woon ik samen met Arjan met veel 
plezier aan de Langstraat 32. Afgelopen jaren zijn daar 2 schatten van dochters 
bij gekomen, Marit en Elyn, inmiddels ook alweer 6 en 3 jaar. 
 
 

 
 

Op 9 mei werd ik 40 jaar jong, maar helaas geen groot feest dit jaar door 
corona. 40 jaar geleden geboren in Dordrecht en opgegroeid in Hendrik-Ido-
Ambacht. In Zwijndrecht kwam ik Arjan tegen en samen zijn we gaan studeren 
in Utrecht. Tot nu toe zijn we steeds oostelijker gaan wonen (Utrecht, 
Deventer en nu dus hier) maar hopen dat dit voorlopig ons eindpunt is. Al 
weet je nooit wat er op je pad komt…We vinden het heerlijk wonen hier en 
met onze buren hadden we in een jaar tijd al meer contact dan we in al die 
jaren in de stad hebben gehad.  
 

Ik werk al jaren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, 
hiervoor Dienst Regelingen). Tijdens de start van de Bedrijfstoeslagregeling 



12 

(landbouwsubsidie, bij velen van jullie wel bekend) in 2005 en 2006 ben ik als 
uitzendkracht begonnen samen met wel 80 andere net afgestudeerden, 
waarvan er velen weer zijn vertrokken. Maar ik ben blijven hangen vanwege 
de fijne werksfeer en de mogelijkheden om verder te komen binnen de 
organisatie. Nu ben ik teammanager van een team van 25 medewerkers in 
Zwolle.  
 

En toen kwam corona…. en zit ik sinds 16 maart dus geheel thuis. Ik ben in de 
tussentijd niet meer op mijn werk geweest. Van de ene op de andere dag 
moesten alle medewerkers van RVO (ruim 4000) thuiswerken. En dat ging 
wonderwel heel goed omdat feitelijk iedereen vanuit huis via internet kan 
inloggen op de werkomgeving. Op de maandag en donderdag was het altijd 
proppen op de vestiging en moest je zoeken naar een werkplek. Maar 
plotseling zat iedereen thuis achter zijn of haar eigen computer en moest ik 
digitaal leiding gaan geven. Dat was wel even wennen! Toen bleek goed waar 
mijn werk voor het grootste gedeelte uit bestaat: overleggen en afstemmen.  
 

Vanaf half maart was ik nagenoeg al mijn werktijd aan het (video)bellen met 
collega’s. Soms zo lang dat mijn oren ervan gingen tuten door de oordopjes en 
ik vierkante ogen kreeg van de schermpjes. In het begin werkten we halve 
dagen, want onze kinderen zaten ook plotseling hele dagen thuis omdat school 
en crèche dicht gingen. Na de meivakantie is daar gelukkig weer verbetering in 
gekomen en kunnen Arjan en ik weer (bijna) hele dagen werken.  
 

De tijd met de kinderen thuis was eigenlijk heel waardevol, al was de 
aanleiding niet leuk en konden we nergens heen. Maar we hebben veel 
geknutseld en samen gespeeld. Helaas kon oma ook tijdelijk niet oppassen en 
dat vonden de meiden erg jammer! Marit kreeg voor iedere week huiswerk 

per e-mail doorgestuurd van de juf, 
maar daar was ze na maximaal een 
uurtje per dag wel weer klaar mee 
(letterlijk en figuurlijk). Op een dag 
maakte ze een tekening voor mij van 
mijn thuiswerkplek: keurig bureau 
met monitor (en geeltjes erop 
geplakt, maar dan op de achterkant 
haha), een muis en de wereldbol. Die 
twee blauwe ‘cadeautjes’ zijn de twee 
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ramen in onze werkkamer. Mooi opgeruimd hè? Op mijn werk zouden ze dat 
Clean Desk noemen… 
 

In werkelijkheid lag mijn bureau veel voller 
met stapels boeken, leeswerk en troep. 
Inmiddels heb ik het wat opgeruimd, want 
voorlopig moet ik nog wel even thuiswerken. 
In ieder geval tot 1 september en hopelijk 
daarna mag ik dan weer 1 dag per week naar 
Zwolle om mijn team te zien. Moet je nagaan, 
dan ben ik blij met 1 dag per week! De 

rijksoverheid is de laatste die weer naar kantoor mag, omdat alle ambtenaren 
in Nederland ook zorgen voor meer drukte in de trein. En veel van ons werk 
kan gewoon digitaal geregeld worden. Bovendien, nu in de trein zitten met 
een mondkapje is toch ook niet zo prettig. Zeker niet als de temperatuur 
oploopt naar de 30 graden! 
 

Ik merk nu aan een aantal medewerkers die thuis wat minder reuring hebben 
dat ze zich echt gaan vervelen en zich met moeite kunnen blijven motiveren 
om de hele dag maar achter die computer te zitten en bijna niemand te zien 
en te spreken...Ook een aantal schrijnende situaties krijg ik dan te horen; 
ouders van medewerkers van mij die corona krijgen in een verpleegtehuis en 
niet op bezoek mogen gaan. Eén medewerker heeft zijn vader aan corona 
verloren. Dat zijn dan bijzondere gesprekken die je voert en dan komt het 
plotseling wel erg dichtbij. Een arm om iemands schouder leggen is er op dat 
moment niet bij. Het enige wat je kunt doen is telefonisch luisteren naar hun 
verhaal en kijken waar je hun werkzaamheden tijdelijk kunt verlichten zodat ze 
de ruimte krijgen om thuis de boel weer op orde te krijgen en te rouwen. 
 

In de rol als secretaris heb ik 
feitelijk ook alleen nog maar 
de ‘digitale’ dingen kunnen 
doen zoals de ledenadmini-
stratie, vergaderen en 
notulen schrijven. In april 
hebben we met het bestuur 
digitaal vergaderd. Dat ging, 
na wat inlogproblemen her 
en der, heel goed!  
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Maar het is heel fijn dat we nu weer gewoon kunnen afspreken. Daarom zijn 
we op 2 juni, toen het weer mocht, gezellig bij Anton op het terras gaan zitten 
en natuurlijk had Carmen wat lekkers voor ons gemaakt. Langzaamaan komt 
het normale leven weer wat op gang en zijn we weer in afstemming met alle 
commissies activiteiten aan het plannen voor het najaar. Ik hoop van harte dat 
dit door kan gaan! Want ik mis het gezellige buurtcontact wel erg. Daarom ben 
ik immers ook secretaris geworden; om nog meer mensen te leren kennen en 
leuke dingen voor de buurt te kunnen organiseren. Dus laten we er met elkaar 
het beste van maken deze zomer en hopelijk volgt er in het najaar niet 
opnieuw een opleving van het virus zodat we met vertrouwen de winter in 
kunnen.  
 

Maar laten we eerst genieten van een heerlijke zomer en van vakantie. Ik hou 
heel erg van op vakantie gaan naar de bergen, zoals de (Franse) Alpen of de 
Dolomieten. Maar zo’n verre reis met jonge kinderen vinden we nog wel een 
dingetje. Dus we houden het nog even dicht bij huis. Over een paar jaar gaan 
we zeker die kant op, in de hoop dat de meiden dan ook verder willen 
wandelen dan een schamele 3 km. Onze reis gaat dit jaar (net als vorig jaar 
overigens) daarom naar Wijlre in Zuid-Limburg. Daar is een heerlijke rustige 
kindvriendelijke camping langs de Geul met een klein zwembadje en genoeg in 
de omgeving om met elkaar te verkennen. En waar de kinderen zich het meest 
op verheugen? In en rond het zwembad spelen natuurlijk en slapen in de 
caravan in hun stapelbed! Kinderen blij, ouders blij ☺ 
 

Fijne zomer gewenst en hopelijk tot 
snel bij een buurtactiviteit! 
 

En wil je mij mailen met een vraag of 
een adreswijziging? Doe dat dan 
naar secretaris@beuseberg.nl 
 

Groetjes Ilse Tuijnder 

  

mailto:%20secretaris@beuseberg.nl
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Een ronde langs alle provinciegrenzen 
 
“Het is wel een aanslag op je lichaam” 
 

Jelle Wijnja (33) stelde zichzelf een doel tijdens de coronatijd: een ronde langs 
alle provinciegrenzen van Nederland. Hij voltooide er reeds negen. Van ritten 
van 250 of 400 kilometer kijkt hij dus niet meer op. Zijn langste solorit ooit? 
Die volbracht hij op zaterdag 30 mei: 573 kilometer om de provincie Gelder-
land. Start én eindpunt was het mooie Holten, waar Jelle kon bivakkeren bij de 
(schoon)familie Groteboer.  
 

April en mei zijn normaliter de maanden waarin Jelle wedstrijden fietst. Ook 
dit jaar stonden kermiskoersen in Nederland, buitenlandse trainingskampen 
en cyclo’s in de Alpen en de Ardennen op de planning. Maar de coronacrisis 
gooide roet in het eten. “Dan moet ik toch op zoek naar andere uitdagingen, 
want anders is het fietsen zo doelloos”, lacht Jelle. “Nu het buitenland niet 
mogelijk is ben ik gaan kijken naar wat ik hier in Nederland voor gekke dingen 
kan doen”. Zo werd, na een rondje Utrecht (256 km) en Noord-Holland  
(307 km), het idee geboren om langs de grenzen van alle twaalf provincies te 
fietsen.  
 

Een van de randvoorwaarden van zo’n monsterrit is een goede uitvalsbasis. 
Want met honderden kilometers op de planning, wil je zo min mogelijk extra 
kilometers maken naar de grens van de desbetreffende provincie. De boerderij 
van de familie Groteboer, gelegen op enkele kilometers van de provinciegrens 
Overijssel-Gelderland, bleek de perfecte uitvalsbasis voor zowel de ronde 
Overijssel als Gelderland.  
 
Rondje Overijssel 
In april besteeg Jelle voor het eerst zijn fietszadel in Holten. Op de planning de 
403 kilometer lange route langs de provinciegrens van Overijssel. Een rit waar 
de meesten mensen bij voorkeur een paar dagen over doen. Jelle doet dit bij 
voorkeur in twaalf uur. Hij fietste het klokje rond en was zo net op tijd voor 
het avondeten én voor een trampoline springsessie met nichtje Elle. Achteraf 
is Jelle tevreden: “Ik wist van tevoren echt niet of ik het zou halen. Dat ik het 
gehaald heb geeft wel een langdurig geluksgevoel. En doet je afvragen waar de 
grens ligt, zou ik bijvoorbeeld ook een rondje Gelderland kunnen fietsen?”  
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Rondje Gelderland 
Zo gezegd, zo gedaan. Dus stond op 30 mei Jelles grootste solorit ooit op de 
planning: provincie Gelderland. Van Zwolle tot Rhenen en van Gorinchem tot 
Winterswijk – 573 kilometer over dijken, door bosgebied en langs boerderijen. 
Een stuk dat zó lang is, dat er genoeg plekken zijn waar een fanatieke fietser 
als Jelle nog niet is geweest. De laatste etappe van de monsterrit belooft dus 
een mooie te worden: “Ik kijk uit naar het stuk van 400 kilometer tot Holten. 
Dat start met een mooi pontje bij Millingen – een stuk van de route waar ik 
nog nooit ben geweest. En vanaf dat punt is het ook wel fijn dat je weer terug 
naar huis kan fietsen.” 
 

De verwachte fietstijd is, gebaseerd op zijn eerdere ritten, zo’n 18 uur. Dat 
kost heel wat energie. Energie die ook weer aangevuld moet worden. Hoe 
voorzie je jezelf van eten en drinken tijdens de tocht? Daar heeft Jelle wat op 
gevonden: zijn vriendin Rieneke soigneert samen met vriendin Mirjam tijdens 
de fietstocht. Met een volgeladen wagen voorzien zij Jelle op de 200, 300, 400, 
460 én 530 kilometerpunten van vocht en voedsel. 

De Strava-route van Jelle 
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Wat is er zoal nodig om Jelle op de fiets te houden? Een greep uit de proviand: 
vier reuze krentenbollen met basterdsuiker, vier mini-stolletjes met amandel-
spijs, zes witte bollen met chocopasta, een zak apenkoppen, gomballen, sport-
drank, acht stroopwafels, bouillon, zes plakken suikerbrood, twee halve liters 
vers sap, fruit, vijf zakjes elektrolytenmix en ruim tien liter water.  
 
Van start  
Goed. Zaterdagochtend was het eindelijk zover. Jelles fietsavontuur start om 
02.20 uur. Een uitstekende timing, want op dat moment komt zwager Jeroen 
uit de keet gerold en kan hij hem nog net succes wensen. Op de fiets zijn de 
eerste uren donker, maar het is al snel genieten van een prachtige zons-
opgang. Bij de eerste stop, op 200 kilometer, zit het nog wel goed met de 
energie van Jelle. “Het is wel eens negen uur ’s ochtends geweest zonder dat 
ik 200 kilometer heb gefietst,” grapt Jelle. Voortvarend trapt hij door, en ook 
bij 300 kilometer is hij nog fris. Toch realiseert Jelle zich goed dat het bij de 
volgende rustpunten iets minder zonnig kan zijn, want een lang stuk met 
tegenwind staat op het punt te beginnen… 
 

Bij het 400 kilometerpunt, het pontje 
bij Millingen, is de goedlachse Jelle 
iets minder goedlachs. De tegenwind, 
de kilometers, de hitte: het is wel 
écht pittig. Jelle: “Het vet is wel van 
de soep. Het zadel is niet moeilijk te 
vinden, maar het vinden van een 
comfortabel plekje wel”.  
 

Toch, en gelukkig, weet Jelle zich uit 
stekend te herpakken. Na 17 uur fiet-
sen (gemiddeld 32,8 km/per uur) 
komt de finish eindelijk in zicht, 
alwaar hij feestelijk onthaald wordt 
door de schoonfamilie. Ina en Gerrit 
met een slinger, Irma met 
champagne en een zeer toepasselijke 
en alcoholvrije Sport Zot. Een 
welverdiend welkom! 
 Jelle kan bij 300 kilometer nog lachen 
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Terugkijken 
Na thuiskomst is het bed het eerste waar Jelle aan denkt. Niet zo gek na, om 
precies te zijn, 17 uur en 27 minuten op de fiets te hebben gezeten. Wat was 
achteraf het pittigste stuk? “Het lastigste stuk was het deel waarvan ik aan-
vankelijk dacht dat dat het leukst zou zijn – tussen de 400 en 500 km, van 
Millingen naar Winterswijk. Het was een onbekende omgeving voor mij met 
veel natuur. Maar met veel tegenwind en al redelijk wat kilometers in de 
benen, was het beste er wel vanaf.” En het mooiste? “Ach, de hele beproe-
ving. Ik heb genoten van de voorpret, het doorleven van de hele dag op de 
fiets, de briljante verzorging onderweg en bij de finish, en van de voldoening 
van het behalen van het doel om langs de langste provinciegrens van 
Nederland gefietst te hebben.” 
 

 

Jelle heeft de provinciegrenzen van Groningen (312 km), Friesland (333 km), 
Flevoland (235 km), Utrecht (256 km), Noord-Holland (307), Brabant (570 km 
in twee dagen), Overijssel (403 km), Gelderland (570 km) en Drenthe (336 km) 
reeds gefietst. En Zeeland? Dat wordt nog even puzzelen. 
 

Tekst en foto’s: Mirjam Liefbroer  

Warm welkom in Holten 
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Sidecarteam Eertjes  
 
Naast dat we familie zijn bracht Passie voor zijspancross ons in 2018 samen. Ik, 
Erwin Jansen cross al dik 20 jaar en zag dat achterneefje Dirk Jansen ook actief 
was met een crossbrommer waar in samenwerking met vader Wim Jansen een 
heus zijspan aan gelast was.  
 

 
 

Er werd voor dat jaar een ‘oud’ zijspan geregeld waar ooit August Muller (voor 
de kenners, beste zijspancrosser van Holten ooit) nog mee gereden had, en 
werden de eerste meters gemaakt op de crossbaan. Het ging vanaf het begin 
heel erg goed! Na een aantal trainingen, hebben we eind oktober van dat jaar 
al meegedaan aan een wedstrijd voor Classic Zijspannen in het Brabantse 
Meijel. Het werd voor Dirk de eerste ervaring met starten vanachter een 
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starthek. Het kleine manneke van 14 vertoonde geen enkel spoor van 
zenuwen en heeft de hele dag genoten van de sport. Met dik 20 zijspannen 
van start, wat een geweld! Het werd een fantastische dag met louter 
glimlachende familieleden.  
 

Een verslaving was geboren en er moest in de winter van 2018/2019 dan ook 
een ander span aangeschaft worden! Na enig rondneuzen werd er in de nabije 
omgeving een mooi exemplaar gevonden om onze hobby op voort te zetten. 
De Honda CR500 krachtbron werd hieronder gesleuteld en de eerste meters 
werden in het najaar van 2018 al gemaakt op de ‘nieuwe’ motor. 
 

Voor 2019 werd besloten dat wij ons zouden richten op enkel kleine 
wedstrijden. Dus werd er ingeschreven op clubwedstrijden in Harfsen en Halle. 
Ook werd er gestart bij enkele regionale wedstrijden. Naarmate het seizoen 
vorderde ging het rijden steeds beter. De eerste bekers en bloemen werden 
gewonnen. Elke keer ging het iets harder. De sprongen werden hoger en de 
bochten werden op een steeds hogere snelheid genomen!  
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Doelen werden bijgesteld en voor het najaar werd er ingeschreven voor een 
wedstrijd om het Nederlands kampioenschap. Deze wedstrijd werd in onze 
eigen achtertuin verreden. Op zondag 6 oktober stonden we, met gezonde 
spanning, klaar voor onze eerste grote wedstrijd. In de ochtend moest er eerst 
getraind worden. Bij grote wedstrijden wordt er op tijd getraind om zo je 
startpositie te bepalen (bij kleinere wedstrijden gaat dit door loting). Deze 
training verliep goed en we konden een 13e tijd noteren van de 30 aanwezige 
teams. Vol goede moed vertrokken we de eerste manche, om de eerste ronde 
door te komen als 9e. We werden uiteindelijk 13e en wederom heel veel 
glimlachende familieleden en vrienden om ons heen. De 2e manche verliep de 
start iets minder maar we konden ons toch terug vechten naar een 15e plek. 
Toen ging het mis, na een kleine touché met een ander team maakten we een 
kleine koprol en konden weer opnieuw beginnen. Uiteindelijk werd de manche 
met een 22ste plek afgesloten. Tevredenheid over het rijden heeft ons toen 
doen besluiten om in 2020 alle wedstrijden om het Nederlands Kampioen-
schap te gaan rijden. 
 

In de winter werd het hele zijspan uit elkaar gehaald en er stond aan het begin 
van februari dan ook weer een goede motor klaar om te gaan trainen. Op 
zaterdag 8 februari werd er voor het eerst getraind. Het gevoel, was na een 
winterstop van ruim 3 maanden, direct goed. Er werd dus ook uitgekeken naar 
de eerste wedstrijd… 
 

En toen was daar het coronavirus. Alles kwam stil te liggen, banen gingen 
dicht, wedstrijden werden afgelast. Helaas maar we konden en mochten niets 
meer. Tot 15 juni, vanuit de bond kwam het bericht dat er weer voorzichtig 
getraind mocht worden! 
 

Inmiddels zijn er weer wat meters gemaakt. Dirk is inmiddels ook zelf achter 
het stuur van het zijspan te vinden en maakt nu als rijder zijn eerste meters op 
de baan. Wat de toekomst ons dit jaar nog gaat brengen is nog niet helemaal 
duidelijk. Maar u zult snappen dat we genieten van elke meter die we nu op de 
crossbaan mogen maken.  
 

Met een sportieve motorsportgroet  
Erwin Jansen 
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Zomeravond  
  in de  
 Beuseberg 
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Stuur je oplossing vóór 15 augustus o.v.v. naam, adres en telefoon-
nummer naar info@beuseberg.nl. Onder de deelnemers met een juist 
antwoord wordt een waardebon t.w.v. €7,50 van Grand Café & IJssalon 
De Biester verloot.  
 

  

mailto:info@beuseberg.nl
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Virussen 
 
De coronacrisis treft ons allemaal. Voor mij 
niet alleen een vervelende periode omdat ik 
niet verder kan met mijn afstudeeronderzoek, 
maar ook een hele interessante periode. Dit 

omdat ik mijn afstudeeronderzoek doe bij het laboratorium voor de Virologie, 
aan de Wageningen Universiteit. Zelf doe ik onderzoek naar het zikavirus, dat 
geen coronavirus is. Toch weet ik door mijn studie, moleculaire levensweten-
schappen, en dit afstudeeronderzoek wel het een en ander van virussen af. 
Stiekem best heel interessant tijdens zo’n pandemie.  
 

Een leuk extra feitje is dat ze in Wageningen, ook in het laboratorium waar ik 
afstudeer, druk bezig zijn met het ontwikkelen van verschillende corona- 
vaccins. Naast het feit dat mijn afstuderen op pauze staat, woon ik weer thuis 
bij mijn ouders aan de Beusebergerweg. Normaal kwam ik elk weekend wel 
naar Holten maar woonde ik doordeweeks op 15 hoog in een studentenflat in 
het mooie Wageningen.  

 

Met een geweldig uitzicht op de weilanden (zie foto) mis ik dit stekje stiekem 
best een beetje. Tegelijkertijd vraag ik me af of ik hier ooit nog weer zal gaan 
wonen, want het is maar de vraag wanneer ik weer terug het laboratorium in 
mag om mijn experimenten af te ronden. Deze onzekerheid is natuurlijk erg 
vervelend, maar ik besef maar al te goed dat ik niks te klagen heb: mijn tijd 
komt wel weer. Na mijn afstuderen hoop ik te promoveren binnen de viro- 
logie, want ook nu blijkt maar weer hoe belangrijk en interessant dit vakgebied 
is!  
Kirsten Bronsvoort  
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Afsluitdijk afgesloten 
 
Jelle Wijnja, de vriend van Rieneke van de Groteboer, was de trigger die we 
nodig hadden om een fietstocht te maken. Jelle heeft onlangs een dikke  
500 km op één dag gefietst. Dat bericht zorgde ervoor dat het in onze hoofden 
(die van Tonny van de Schutte en die van mij) onrustig werd. Dikke 500 km in 
één dag, dat is nogal wat… 
 

De langste dag, meestal rondom 21 juni viel dit jaar op een zondag. We 
besloten om die dag maar eens te reserveren voor een fietstocht. Er werd 
nagedacht. We hadden wel een paar keer zo’n 250 km op een dag gefietst. Het 
doel was om in ieder geval ons dagrecord te ‘verbeteren’.  
 

Op de dag ervoor toch maar even naar ’t darp om wat dingetjes te regelen, 
een nieuwe batterij in de kilometerteller en wat krentenbollen en energie-
repen. Van een oude muts had ik een soort van ruif gemaakt aan het stuur. Erg 
handig, dan kun je tijdens het fietsen ‘uit de ruif eten’. Beide hadden we een 
rugtas op met een (regen)jas, eten voor de hele dag, wat extra drinken én een 
ANWB-wegenatlas van Nederland. Natuurlijk aangevuld met de nodige 
binnenbanden en Simson bandenplak. 
 

De wekker op half vier gezet en even over vier stond ik onder aan de Zuurberg 
bij de familie Schutte aan de Brenderweg. De koffie was al ingeschonken en 
om klokslag half vijf vertrokken we richting het noorden. Het was nog 
schemerig en lekker rustig op weg. Ergens achter Raalte kwam Tonny erachter 
dat de pannenkoeken nog in de koelkast lagen. Wel erg vervelend omdat het 
thuisfront ’s zaterdags stad en land was afgegaan om pannenkoeken te kopen. 
Om ze vervolgens in de koelkast te laten liggen is niet handig. Maar omdat de 
tour doorgaat zijn we niet teruggegaan naar de Brenderweg om de 
pannenkoeken uit de koelkast te halen. Denk dat ze er nóg liggen… 
 

Dus zonder pannenkoeken richting Hasselt. De darmen waren ondertussen 
ook in beweging gekomen en een sanitaire stop was noodzakelijk. De horeca 
was op dit vroege uur nog gesloten dus moet er creatief worden nagedacht. 
Omdat we tóch moesten stoppen hebben we meteen van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de ruif bij te vullen en een jasje uit te doen. Tijd is een 
kostbaar bezit, dus goed plannen is noodzakelijk. 
 

We hebben nu tijd genoeg om tijdens het fietsen een plan uit te werken. We 
kwamen overeen om via Blankenham naar Kuinre te fietsen en dan door de 
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Noordoostpolder naar Lemmer te gaan. Goed plan, en zo zaten we dan na  
100 km op een zondagochtend om negen uur op het terras, in het zonnetje bij 
een zaak met een grote M op een paal in het Friese Lemmer. De koffie kost 
daar slechts een euro, dus we hebben ook maar een tweede genomen. De 
zaak had goede coronamaatregelen genomen. Ja corona, wat een impact op 
ons leven. Nu eind juni lijkt dat het normale leven weer z’n gang kan gaan. 
Maar (grote) evenementen zijn nog uit den boze. Wel super dat dit weer kan.  
 

 
 

Ook het aantal uren op de langste dag is beperkt dus Tonny’s nieuwe rode 
fiets en mijn gele stalen ros maar weer bestegen. Verder noordwaarts en bij 
Hommerts linksaf. Erg mooi stuk met plaatsen als Oudega, Blauwhuis en 
Parrega gaat het richting Makkum aan het IJsselmeer. Ondertussen hadden we 
bedacht om over de Afsluitdijk te gaan en dan via Noord-Holland (West-
Friesland voor de kenners onder ons) bij Lelystad uit te komen, via de dijk naar 
Lelystad en dan naar huis. We hadden van horen zeggen dat de Afsluitdijk voor 
fietsers afsloten zou zijn, maar dat er fietsbussen liepen… 
 

Eenmaal bij Kornwerderzand 
aangekomen zagen we dat de 
fietsbus al klaarstond. We 
hadden mondkapjes (made in the 
Beuseberg) meegenomen. Van 
de chauffeur hoorden we dat we 

drie kwartier moesten wachten totdat de bus zou vertrekken. Drie kwartier is 
een helft van een voetbalwedstrijd en dat kan heeeeeeel lang duren… Dan 
zouden we nog een half uur in de bus moeten zitten. We besloten om dat NIET 
te gaan doen. Jammer van onze kostbare tijd. De Afsluitdijk verklaarden we 
voor afgesloten. 
 

De teller stond op zo’n 157 km en we draaiden onze fietsen en schrokken ons 
een hoedje. Oei, was er tóch wind??? Jawel en ook niet een klein beetje. De 
wind kwam vol uit het zuiden, en daar moesten wij naar toe. De kitesurfers 
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vonden dit prima maar wij hadden onze bedenkingen. Maar opgeven is geen 
optie. Kop over kop gingen we op pad. Strak langs het IJsselmeer via Makkum 
en Workum naar Koudum. Het valt me nu op hoe weinig moeite het kost om 
dit op te schrijven. Fluitje van een cent. In werkelijkheid was het andere koek. 
 

Eindelijk kwam Koudum in zicht en de patatzaak in het centrum werd bereid 
gevonden om ons een bakje patat speciaal te bereiden. Het was een konings-
maal met een cola erbij om het weg te spoelen. Simpele kost maar erg lekker. 
 

Via Molkwerum en Warns komen we dan in het zuiden van Friesland, het 
Gaasterland. Op zo’n 15 km voor Lemmer komt Lara in beeld. Lara komt uit 
Amsterdam en is bezig met een fietsvakantie door Nederland op haar gravel-
bike. We raken in gesprek en Tonny komt met het goede idee om samen een 
ijsje te nuttigen in Lemmer. Telefoonnummers worden uitgewisseld en wie 
weet staat Lara binnenkort met haar tentje onder aan de Zuurberg. Het 
aanbod is er. 
 

Bij Lemmer staat de teller 
inmiddels op ruim 200 km 
en van vanochtend weten 
we dat het nog 100 km 
naar huis is. Dus…. jawel 
het spulleke maar weer bij 
elkaar gezocht en plaats 
genomen op het (smalle) 
zadel. Nu niet de route via 
Bankenham, maar door de 
polder naar Vollenhove. De 
wind heeft het opgegeven 

om ons tegen te werken, maar brengt ons nu wat wolken en 
warempel een enkele drup. Het wordt langzamerhand weer 
rustig op de weg en we komen tussen Hasselt en Zwolle door 
het gehucht Holten. Nog een kilometer of vijftig te gaan. Bij 
Zwolle besluiten we om langs de Vecht naar Dalfsen te 
fietsen. Echt een aanrader.  Na een lange dag komen we dan 
met 324 km op de teller om half tien aan in de Beuseberg. Het 
was een lange dag, maar die vloog voorbij.  

 

Anton Bronsvoort  
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Biljartseizoen 2019/2020 
 
September 2019 begon het biljarten weer op de eerste dinsdagavond van de 
maand. Dit gebeurt al jaren bij ‘Bar ’t Mossink’ van Björn Rustebiel. Bij het 
biljarten is meedoen belangrijker dan winnen! Na de koffie wordt er 
afgestoten door de verliezer van het vorige potje.  
 

We spelen altijd over rood! Zo maken we onze caramboles. Het aantal 
caramboles dat je moet maken om een potje te winnen is niet voor iedereen 
gelijk! Je begint met een aantal van 3 caramboles, word je kampioen dan moet 
je het volgend seizoen 1 carambole meer maken om het potje te winnen! Het 
maximumaantal is 5 caramboles, anders duurt een potje te lang. Dus als je 
bekend bent met biljarten dan weet je ook dat alle stoten niet leiden tot een 
carambole.  
 

Tot en met maart verliep alles zoals voorgaande jaren. Maar daar was ineens 
CORONA! Dat betekende dat wij ook uit de running waren. Helaas, daar ging 
onze gezellige 1ste dinsdagavond van de maand. De laatste biljartavond in juni 
konden we weer naar ‘Bar ’t Mossink’ van Björn. Hij had speciaal voor ons een 
‘coronaproof’ opstelling gemaakt! Dus twee personen aan een tafeltje, en 
deze weer 1,5 meter uit elkaar! Omdat de dames en een aantal bestuursleden 
ook altijd de laatste avond aanwezig zijn was de ‘zaal’ goed gevuld.  
 

Na verloop van een aantal avonden ging ik aan de leiding, en dan ga je toch 
denken, zou het dit jaar dan toch gaan lukken? Vanaf seizoen 2012/2013 doe 
ik mee met het biljartgezelschap van acht personen, heb alle plaatsen van  
2de t/m 8ste plaats wel een keer gehad, maar dit jaar mag ik mij dan kampioen 
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noemen van het seizoen 2019/2020. Na afloop was het nog ‘bargezellig’ tot in 
de late uurtjes! 
 

 

Uitslag seizoen 2019/2020  
 

1ste Henk Pekkeriet 3.537 

2de Wim Paalman 3.769 

3de Jan Markvoort 3.813 

4de Jan R. Schoemaker 4.176 

5de Wim Kettelarij 4.214 

6de Gerrit Scholen 4.731 

7de Jan Haan 5.104 

8ste Jan Ulfman 5.315 (kampioen seizoen 2018/2019)  
 

Henk Pekkeriet  
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BAF – 30 jaar jong 

 
De Beuzebarger 
Armee Fraction, 
beter bekend als 
‘de BAF’, is een 
van de oudste 
vriendengroepen 
in Holten die 
zichzelf een eigen 
naam heeft 
gegeven. De groep 
is ontstaan tijdens 
het paasvuur 
bouwen en heeft 
door de jaren heen 
af en toe van zich 

laten horen of zien in de Beuseberg en omstreken. Ten minste eenmaal per 
jaar wordt de vriendschappelijke band tussen de leden uitgebreid gevierd 
tijdens de ‘BAF-dag’. Dit jaar bestaat de groep 30 jaar en, zoals te doen 
gewoon bij ieder lustrum, blijft het dan niet bij een dag, maar gaan de heren 
een heel weekend met elkaar op stap. Vanzelfsprekend altijd zonder aanhang 
om mogelijke escapades intern te houden.  
 

De dames hebben als tegenreactie zichzelf de naam ‘VAF’ gegeven en weten 
zich, als de heren samen op pad zijn, ook gezamenlijk goed te vermaken.  Aan 
het einde van de dag/weekend wordt veelal gezamenlijk afgesloten met een 
lekker hapje en keert eenieder moe maar voldaan huiswaarts. 
 

Er wordt ‘nooit’ over gecommuniceerd in dit blad… en dat vinden de BAF’ers 
eigenlijk allemaal best. Wel prettig zo! 
 

Op verzoek van de redactie hebben we echter besloten om u toch een kijkje te 
geven achter de schermen, door u als lezer mee te nemen terug in tijd en wat 
te vertellen over het ontstaan van ‘de BAF’ en wat zich zoal afspeelde door de 
jaren heen. 
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De BAF bestaat inmiddels uit 17 mannen variërend in de leeftijd van 47 tot  
53 jaar en is opgebouwd uit twee kameradengroepen. 
 

De twee kameradengroepen hadden rond 1990 beide als hangplek, 
tegenwoordig de ‘keet’, de kelder van de familie Jansen aan de Zweerssteeg. 
Ook liepen de jongens tijdens het paasvuur bouwen al veel door elkaar. 
Daarbij hadden ze, naast het bouwen, vooral ook veel aandacht voor de na-
borrel aan het einde van een sleepdag of opbouwavond. Dat was voor hen 
minstens zo belangrijk als het bouwen van het vuur zelf. Na de nodige borrels 
werden er dan ook met enige regelmaat plannen bedacht. Aanvankelijk bleef 
dat bij plannen, maar in het voorjaar van 1990 werd dan toch besloten om 
gezamenlijk mee te doen aan de carnavalsoptocht in het dorp. Daarmee was 
het eerste gezamenlijke optreden als groep een feit.  
 

De groep moest zich natuurlijk wel inschrijven onder een naam. In de jongste 
kameradengroep werden er tijdens een eerdere zomervakantie op 
Terschelling, sterk onder invloed van alles wat er door ouders, kerk en 
maatschappij afgeraden werd, van allerlei leuzen en teksten geklad op de tent.  
Zo kwam er ook de kreet Beusebarger Armee Fraction op te staan, dit om 
omstanders aan te geven op te passen voor deze radicale groep jongens. Deze 
geuzennaam werd later, met instemming van de hele groep, aangenomen als 
groepsnaam en werd in de volksmond al snel ‘de BAF’ genoemd. 
Er werd een heuse ‘oprichtingsakte’ opgesteld, natuurlijk met een dikke 
knipoog, en werden er ook een voorzitter, secretaris en penningmeester 
aangewezen. Op de akte stond maar 1 regel waar we ons eigenlijk al die jaren 
aan hebben gehouden. 
 

 ~ Meer inhoud geven aan de plezierige kanten van het leven ~ 
 

Ieder jaar werd er bij de Wippert een jaarvergadering gehouden waarbij ook 
notulen werden opgesteld. De eerste notulen barstten gelijk van creativiteit en 
andere zin en onzin. Het ging uiteindelijk vooral om de aankondiging van de 
BAF-fuif bij de Wippert. 
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Ook de krant werd wel vaker gebruikt om bijzonderheden te melden. Zo 
werden er geregeld op 1 april speciale activiteiten ontplooid, die groots in het 
Holtens Nieuwsblad werden aangekondigd.  

 

Hierdoor kreeg Herman Brinks ‘de Hidder’ zelfs een keer telefoon van een 
reporter van een landelijk dagblad met vragen over de op handen zijnde 
plannen voor de demonstratie ‘Reddingzwemmen’ in een mestsilo. Het bleek 
achteraf Annie van Juleke te zijn die het interview afnam. 
 

Ter versterking van de groepsidentiteit en algehele 
representatie vonden de leden dat er een eigen shirt met 
logo moest komen. Uiteraard werd het een chique polo 
in plaats van een simpel shirt, hetgeen volgens de leden 

beter aansloot bij het exclusieve karakter van de groep. Het logo werd al snel 
daarna bedacht … ook daar moest natuurlijk een bepaalde symboliek in te 
vinden zijn en dus werd dat een giertank die de naam BAF uitspuugde… 



34 

Onder de bezielende leiding van Ingrid Wibbelink werd er bij de Poppe een 
fotosessie gehouden waarbij alle BAF’ers, in het nieuwe tenue, op de foto wer-
den gezet. Vanaf dat moment droegen we altijd met gepaste trots onze ‘eigen’ 
polo. Zo werd er door de jaren heen aan tal van evenementen deelgenomen, 
zoals touwtrekken, volleybal, zomerspelen, carnaval, keunefeesten en nog veel 
meer. 
 

Ook vonden de BAF’ers dat 
het tijd werd om gezamen-
lijk mee te doen aan trek-
kerslepwedstijden. Onder 
het motto ‘laten zien dat je 
meedoet is belangrijker dan 
winnen’ besloot de groep 
bij de Slootsmid een Zetor 
3011 aan te schaffen. De 

fantastische trekker werd voorzien van tripple lucht en met een zelfgemaakte 
tribune van een oude olietank, de BAF-mobiel, reden we met zijn allen naar de 
wedstrijden in de regio. Het resultaat was niet altijd even goed, maar we 
hadden heel veel aandacht en groewelijk völle schik.  
 

Later werd ook de BAF-tank veel bij carnavalsoptochten ingezet.  
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Wat niet vaak in deze krant naar voren is gekomen zijn de beruchte BAF-
dagen. Iedere keer werd er weer een leuke dag in elkaar gedraaid met weer 
verrassende elementen. Soms met bijzonder vervoer en andere keren werd er 
spontaan een striptease opgevoerd door enkele BAF’ers. 
 

(Er wordt overigens geen prijs 
uitgeloofd voor het raden van de 
juiste namen bij de prachtige 
billen die worden getoond). 
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In het najaar van 1994 tijdens onze jaar-
vergadering werd er een nieuw bestuur gekozen 
en bracht tijdens de rondvraag een van de leden 
het idee naar voren een buurtfeest te 
organiseren in de Beuseberg.  
 

Direct werd er een 5-koppig werkgroepje 
samengesteld om te bekijken of dit alles wel 
haalbaar was voor de groep. Het was immers 
wel wat anders dan het organiseren van een fuif 
bij de Wippert. Met wat hobbels die er toch 
moesten worden genomen werd uiteindelijk een 
fantastisch feest georganiseerd. De belangrijkste 
hobbel was dat we ons moesten organiseren in 
de vorm van een vereniging omdat het anders 
niet mogelijk was een vergunning aan te vragen.  
Voordeel was wel dat we al wel een voorzitter, 
secretaris en penningmeester hadden. De 
vergunningaanvraag heeft in het gemeentehuis 
nog wel stof doen opwaaien omdat enkelen de 
naam Beuzebarger Armee Fraction niet kenden 
en ons in verband brachten met de Rote Armee 
Fraction. Er werden meerdere krantenartikelen 
aan gewijd. 
 

Dat een klein idee, ontstaan na het drinken van 
de nodige hoeveelheid bier, tijdens de rond-
vraag in oktober 1994 ter tafel kwam uiteindelijk 
zou leiden tot een bloeiende vereniging waarvan 
u nu het krantje leest, hadden wij natuurlijk 
nooit kunnen denken. Het was in ieder geval 
nooit het uitgangspunt. We zijn er allemaal wel 
enorm ‘greuts’ op dat er nu zo’n mooie 
vereniging is waar we enorm zuinig op moeten 
zijn. Het zorgt voor binding in de buurtschap die 
ons allemaal na aan het hart ligt. 
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Wat de tijd ons wel goed 
duidelijk heeft gemaakt 
is dat de jeugd onder 
geen enkele voorwaarde 
tegen moet worden 
gehouden door de 
ouderen wanneer ze met 
ideeën komen. Wij zijn 
ook niet tegengehouden. 
Daarmee komen we 
uiteindelijk gezamenlijk 
verder. 
 

 
 
Laat de jeugd los !  …  
stimuleer ze en  
geef ze alle ruimte!! 

 
 

De ongeremdheid en de ideeënmachine die de BAF in zich heeft kwam in de 
eerste jaren van het bestaan nog vaker naar voren toen er onder andere een 
zeepkistenrace en ‘Met de boot in de sloot’ werden georganiseerd. Dingen die 
nu nog nauwelijks denkbaar zijn, zo lijkt het. 
 

Vorig jaar zijn nog 1 keer alle registers opengetrokken en heeft de BAF nog een 
keer van zich laten horen door de Red Neck party te organiseren. Of dat de 
laatste keer is geweest dat de groep iets bijzonders op poten heeft gezet? We 
gaan het zien. Misschien komt er een groep jeugd voorbij, in de nabije 
toekomst, die het stokje overneemt? Ze hebben in ieder geval 17 bezoekers en 
kunnen rekenen op alle steun van de mannen van de Beusebarger Armee 
Fraction. 
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BikePark Salland – Twente 
 

BikePark Salland – Twente te 
Holten is eindelijk geopend 
na ruim twee jaar bouwen. 
De bouw begon met het 
terrein opschonen. Met dank 
aan het paasvuur en 
Aanstoot Pekkeriet is onze 
locatie tussen Blauw-Wit en 
de Noordpool opgeschoond 
om er wat unieks te bouwen.  

 

Voor elke fietser ligt er wel een uitdaging, vanaf de loopfiets tot de meest 
ervaren fietsers. Alles ligt er in opbouwende niveaus, dus ook groepen met 
veel verschil in fietsvaardigheid kunnen hier samen genieten van deze mooie 
sport. Elke fietser met een helm op is welkom! 
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Wil jij jouw fietsmaten uitdagen en zien of ze net zo goed kunnen MTB’en als ze 
beweren dan zien we jullie vast binnenkort verschijnen. 
 

Buiten de openingstijden is er van 
alles mogelijk als een groep zich 
meldt via de site bikeparkholten.nl 
waar ook alle actuele informatie te 
vinden is of meld je via facebook 
MTBsportHolten. 
 

Jarno Vasters 
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Agenda* 
 

Oudijzeractie  25 juli 

Beusebergsfeest 2.0  22 augustus 

Vissen  29 augustus 

Motortoertocht 30 augustus 

Bingo  16 september 

Brom- en snorfietstocht   12 september 

Fietstocht   27 september (reservedatum 4 oktober) 
 

* Houd u bij alle activiteiten aan de landelijke richtlijnen omtrent corona.  
 
Afgelaste activiteit 
• Busreis senioren 
 

Extra informatie over de activiteiten 

 Oudijzeractie 
 U kunt uw oudijzer op zaterdag 25 juli tussen 10.00 uur en 15.00 uur 

komen brengen bij de familie Markvoort (Mokko). Het adres is 
Brummelaarsweg 22 Holten. 
 

 Wij zijn niet alleen op zoek naar oudijzer, maar ontvangen ook graag 
aluminium, rvs, zink, lood, koper, elektromotoren, elektrakabels en 
accu’s. Autobanden, koelapparatuur etc. nemen wij niet aan. Als u het 
zelf niet kunt brengen, neem dan even contact op met Anton Klein 
Twennaar: 06 - 10 43 58 36, wij halen het dan graag bij u op! 

 
 Vissen  
 Zaterdagavond 29 augustus gaan we weer vissen. Iedereen die mee wil 

doen, meldt zich die avond vóór 19.15 uur bij het Vletgoor. We starten 
om 19.30 uur met het vissen. Er is een klassement voor de jeugd (tot en 
met 12 jaar) en senioren. 

 • Deelname is ook dit jaar weer GRATIS! 
 • Voor de vergunning(en) is gezorgd 
 • Er mogen alleen vaste hengels gebruikt worden 
 • Het gebruik van lokvoer is toegestaan 
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 • Iedere deelnemer is verplicht een grote emmer of een leefnet  
 (geen stalen) mee te nemen 

 • Het gebruik van boten is verboden. 
  

 Voor meer informatie kun je bellen met Han Bruijn (06 – 33 56 66 76) 
 

 Bingo 
 Woensdagmiddag 16 september is het tijd voor een leuke middag. Met 

name gericht op senioren, maar iedereen is welkom. Vanaf 14.00 uur 
bent u van harte welkom bij zalencentrum de Poppe te Markelo. Naast 
een gezellige middag maakt u kans op leuke prijzen! 

  

 Voor vragen en opgave neem contact op met Gerda Wibbelink  
(06 – 25 59 22 79) of Anja Kettelarij (06 – 27 08 49 23).  
Verdere informatie volgt.  

 
 Brom- en snorfietstocht 
 Op 12 september wordt er een brom- en snorfiets georganiseerd. Een 

lange tocht voor de bromfietsen en een wat kortere voor de snorfietsen. 
Vorig jaar was het een gezellige middag, daarom organiseren we het dit 
jaar weer! Geef je op via onderstaande contactgegevens.  

  

 Groeten van de BSBC! Bert Groteboer (tel. 06 – 53 59 96 32),  
Han Bruijn (06 – 33 56 66 76).  

 
 

ALTERNATIEF BEUSEBERGSFEEST 2020 
 

Wij zijn blij jullie te kunnen mededelen dat het  
Beusebergsfeest toch door zal gaan! 

 

Het programma zal er vanzelfsprekend anders  
uitzien dan normaal, desondanks belooft het  

een leuke en gezellige dag te worden! 
 

Houd de volgende datum in de agenda alvast vrij:  
22 augustus 2020 

 

Verdere informatie volgt zo snel mogelijk! 
De feestcommissie 
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Motortoertocht 2020 
 
Dag Motorvolk! Ja, het is weer zover. Na een aantal motorloze jaren in de 
buurtvereniging is het weer zover. Zondag 30 augustus willen we weer een 
grandioze rondtoer maken met motoren. We denken richting het noorden te 
rijden, sowieso bij Junne over de Vecht. Kneitertje mooi daar! 

 

De route zal ongeveer 180 km zijn met de gewoonlijke pitstop om de innerlijke 
mens te verzorgen met vocht en voedsel. De rit zal met weinig verkeers-
drempels zijn, soms lange halen met flauwe bochten, en voor de fun natuur-
schoon met kort draaiwerk, schaduw van bomen, het glinsteren van de zon in 
de kanalen, groene weilanden van agrariërs en pittoreske dorpjes. Dus een 
zeer afwisselende rijtoer. Belangrijk: rijtempo zal voor iedereen bij te benen 
zijn!  
 

Dussss extra reden om je gemotoriseerde stalen ros uit het stof te halen, af te 

tanken (onderweg liever niet, kost allemaal rijtijd        ) bandjes op te pompen 
en zorgen voor een betje ollie aan de peilstok. Zoals het bij motorvolk de 
gewoonte is, is iedereen welkom en neem vooral een introducé mee. Dit kan 
als zelfstandige rijder of als duozitter. Welk voertuig je berijdt maakt niet uit 
als er maar gashendel en een kenteken op zit. Voor degene die op/met navi 
rijdt en die dit leuk vindt is de route te verkrijgen als .GPX bestand. 
 

Heb je zin om mee te rijden meld je dan even aan bij: Henk Beldman  
06-10 97 06 51 of Wim Jansen 06-53 35 59 72. We nemen je dan op in een 
groepsapp waarin je ook verdere informatie ontvangt over starttijd en locatie. 
 

Wim Jansen  



43 

Aanmeldingsformulier voor nieuwe leden 
 
Naam + voorletters: ............................................................................................................................. ......................................................... 

Roepnaam: ............................................................................................................................................................................................ .................... 

Geboortedatum: ................................................................................................................................................................................................. 

 
Naam + voorletters: ............................................................................................................................. ......................................................... 

Roepnaam: ............................................................................................................................. ................................................................................... 

Geboortedatum: ............................................................................................................................. .................................................................... 

 
Naam + voorletters: ...................................................................................................................................................................................... 

Roepnaam: ............................................................................................................................................................................................................ .... 

Geboortedatum: ............................................................................................................... .................................................................................. 

 
Naam + voorletters: ............................................................................................................................. ......................................................... 

Roepnaam: ............................................................................................................................. ................................................................................... 

Geboortedatum: ............................................................................................................................. .................................................................... 

 
Adres: .................................................................................................................................................................... ............................................................ 

Postcode + Woonplaats: ...................................................................................................................................................................... 

Telefoonnummer: ........................................................................................................................ .................................................................... 

E-mailadres: ............................................................................................................................. ............................................................................... 

 

Dit formulier kunt u sturen naar:  
Ilse Tuijnder – Spoorendonk 
Langstraat 32 
7451 ND Holten 
Tel 06 – 4627 0552 
 

Ook kunt u uw gegevens e-mailen naar: secretaris@beuseberg.nl 
 

Met het lid worden geef ik toestemming voor de publicatie door de 
buurtvereniging op haar website, facebook en overige media van foto’s, video’s 
of ander beeldmateriaal waar ik en/of degenen die ook op dit formulier staan 
genoemd zichtbaar op zijn. 

mailto:secretaris@beuseberg.nl
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