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Januari 2022, uitgave 23
INHOUD:

!! Een gezond, mooi en sportief 2022 !!
Beste leden,
De bovenstaande wens geldt natuurlijk voor u allen en uw families.
Voor velen zou de wens op papier al mosterd na de maaltijd zijn, maar
dit jaar is het weer niet normaal. We zien elkaar niet op de ijsbaan in
Enschede; alweer Covid. Hoe vaak ga ik hier nog over schrijven? Laten
we hopen dat dit de laatste keer is.
Natuurlijk gaan we ervan uit dat de ijsbaan in het Hulsbeek dit jaar wél
weer open gaat. Afgelopen herfst hebben we met zo’n 10 mensen de
oevers van de eilandjes weer schoongemaakt. Onze ijsmeester Albert
Bosch is inmiddels ook een zeer ervaren oevermanager. Organiseren,
aanwijzen wat we moeten en ons allen van koffie en koek voorzien. De
basis voor een prachtige ochtend. Het schoonmaken van de eilandjes
is bepaald geen corvee, maar een prachtige activiteiten samen met
veel enthousiaste leden. Samen met het beheer van het Hulsbeek
hebben een fors aantal vrijwilligers ook nog eens vier keer een ochtend
aan de oevers van de vijver gewerkt. Er is ongelofelijk veel achterstallig
werk verzet en de overs zijn voor het grootste deel weer prachtig.
Albert en alle vrijwilligers: Bedankt!
Naar aanleiding van het ijs vorig jaar februari hebben we een lijst
rondgestuurd om zicht te krijgen op de vrijwilligers. Wat een mooie lijst!!
Een ieder die zich meldde: bedankt! Veel van jullie zullen we vast dit
jaar op de ijsbaan in het Hulsbeek tegenkomen.
En dan, de jaarvergadering. Uitgesteld naar 10 januari om een ‘live’
vergadering te kunnen houden. Het leek ons niets om weer een zoomvergadering te houden. Helaas zit de lock-down ons ook nu weer
dwars. Het bestuur heeft besloten om de vergadering weer uit te
stellen. We hopen dat we voor het eind van het seizoen wel ‘live’
mogen gaan. Gemakshalve gaan we ervan uit dat iedereen het met
onze keuze eens is. De vergadering is dan eigenlijk te laat, maar ja
beter te laat en live dan op tijd en zoom. We zullen een datum zoeken
waarop hopelijk Willem Seves zijn verhaal over het maken van
compleet individuele schaatsen kan komen presenteren.
Wat nu, zonder schaatsen? Er is toch een mogelijkheid, namelijk in
Deventer. Met 6 man zijn we daar wezen schaatsen. Het is net buiten
met echte wind en bijna buitenijs. Er was een mooie kerstsfeer.
Kortom, we hebben genoten en voor gepensioneerden een alternatief.
Toch hoop ik dat de baan in Enschede dit seizoen nog wel een paar
weken open gaat, zodat de jeugd en de werkenden onder ons, ook
weer kunnen schaatsen. Verder hoor ik van menigeen dat er ook wel
gefietst wordt, vooral op de mountainbike. Gelukkig zit het in ons dat
we naar beweging zoeken.
Voor het nieuwe jaar citeer ik graag nog uit andermans werk en wens ik
ons allen dat:
De Jonge gewoon weer een stuk kaas is.
Een wattenstaafje weer voor het oor is.
Dissel weer bij de caravan hoort.
Corona een lekker biertje is.
Positief iets positiefs is.
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Dat we een mondkapje enkel nog
Gebruiken voor een schuurklus.
Dat isolatie iets is voor in de spouw.
Dat een virus weer bij pc perikelen hoort, en
Dat Kuiper gewoon onze eigen bekende
Oud-wielrenner is.

1 II

Voor nu wensen wij jullie allemaal nogmaals een gezond, mooi en
sportief jaar met veel beweging.
Namens het bestuur.
Klaas Postema ------- > (De voorzitter).

www.outdoorchallengepark.nl

DE commissaris.
Tja waar gaat dit over? Een oude Duitstalige politieserie!? Of toch ons
lokale politiebureau? Nee zo ben je aanwezig bij een jaarvergadering
van de baancommissie Twente en even later ben je een jurylid in
opleiding.
Nou oké zo snel ging het niet, na het opgeven als kandidaat en het
daadwerkelijk jurylid zijn moet er eerst gekluund worden. We leven nu
in een tijd met corona en tja en dan is het lastig te plannen.
Uiteindelijk was er een online start van de cursus. En dan blijkt dat
schaatsen commissarissen kent. En wel heel veel. Let maar eens op bij
wedstrijden zoals in Thialf. De gele jassen zijn allemaal
commissarissen. Twee bochtencommissarissen , twee
lijncommissarissen, de start, de finish, de vlagger, de wissel en ga zo
maar door. O nu sla ik wat door, ze heten niet allemaal commissaris.
Enfin als je dat geleerd hebt dan is de volgende stap alle lijnen op het
ijs leren kennen. Zo weet je ook waar de start en de finish is van alle
afstanden. Ook wel handig zeker als je functie tijdwaarnemer is en je
gewapend met een stopwatch bij de finishlijn zit.
Eindelijk is het dan zover. Op weg naar de ijsbaan en wel de juryruimte
boven. Een warm welkom in een strakke organisatie. Ik krijg een
collega tijdwaarnemer als begeleider en even later zitten we
gewapend met een stopwatch en een lijst met rijders in het glazenhok.
In dit hok zitten we met vijf personen de bovenste twee doen de gele
en blauwe band de onderste 2 de rode en de witte armband. Als
jurylid i.o. mag ik mee klokken om te oefenen. Dus de focus op het
startpistool en even later op de lijn. Zo klok je de eerste en direct er
achteraan de tweede schaatser. Een collega houd ook nog het
rondebord in de gaten en een andere zet de lamp aan zodat de starter
weet dat wij er klaar voor zijn. Tjonge dat is opletten en scherp blijven
er is zoveel te zien wat je kan afleiden. En dat is zeker het geval op de
korte afstanden als er in kwartetten wordt gestart. In de pauze is er
thee en koffie en wat lekkers. Even een praatje en dan is tijd voor het
tweede deel waarbij we verhuizen naar het andere glazen hok waar
dan de finish is. Als dit erop zit worden de lijsten ingeleverd en ruimen
we het rondebord op. De eerste twee avonden zitten erop, met vele
enthousiaste schaatsers groot en klein en afgeklokt op de finishlijn. Nu
maar hopen dat we weer gauw kunnen schaatsen dan kan ik nog ff
commissaris zijn .

Theo van Langen Jurylid i.o.

www.elferinkbouwgroep.nl

www.zwiepfietsen.nl

www.tuincentrumborghuis.nl

============================================================

HET
ESSENTIËLE
WERK1III– I
====================================
Zaterdag 23 oktober om 9:30
De ijsmeester had via het bestuur een oproep gedaan om mee te
helpen de eilandjes te maaien, zodat er een goede baan bij vorst
uitgezet kan worden. Er waren er zeker zo’n 12 man opkomen dagen.
Het zonnetje scheen en we hadden een prachtige zaterdagochtend.
Al vlot werden de vlotten bemand en met materiaal beladen zodat er
een oversteek over de wilde wateren van het Hulsbeek ondernomen
kon worden.
Eerst werd het “Oldenzaals eiland” aangedaan, dat is die tegenover de
ingang bij het Outdoor challenge park.

ht t ps://www.jumbo.com/content/jumbool denzaal-jumbo-kuipers/

Hier werd men man en macht door de wildgroei heen gewerkt. De
secretaris was zelfs met lieslaarzen aan het water in gegaan.

www.fhloohuis.nl
Verder waren er trainers (Roelof en Walter), een voorzitter en uiteraard
de ijsmeester van de partij. Gezamenlijk op een rij werd er door de
wildernis heen gewerkt. Alles bij elkaar leek het zelf wel een soort
trainingswerk. De ruggen gekromd en voort ging het.

Onze verenigingsactiviteiten worden
mede mogelijk gemaakt door
Rabobank Twente Oost.

Na een goed uur werd er alweer overgestoken naar het “Weerselose eiland”, dat eiland verderop. Daar werd de
strategie aangepast. De helft van de manschappen werd aan land gezet. De rest ging via het vlot rond het eiland om
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makkelijker toegang te hebben tot het overhangende struikgewas.

Wel voldaan werd er aan het eind gezamenlijk koffie gedronken met een lekkere koek erbij. Albert had de zaen goed
verzorgd.

Maar toch bleek dit alles niet genoeg .
============================================

HET
ESSENTIËLE
WERK-II
==================================
Daar was ineens een mailing, kunnen er nog vrijwilligers meehelpen op woensdagochtend en och ook vrijdagochtend.
Eigenlijke een week later weer op donderdagochtend, om de buitenkant ook van de schaatsvijver ook vrij te maken
van storende vegetatie?
En daar stonden ze weer, allemaal in de werk plunje van
de OIJC. Een mooie grote groep, bestaande toch
merendeel uit pensionado’s , immers werd er inzet
gevraagd tijdens normale werkdagen. En daar bleef het
niet bij, in November op die koude vochtige ochtenden
werden de oude stramme botten toch meerdere keren
aan het werk gezet, en een aankondiging dat er ook in
december nog wel het één en ander te doen is.
Uiteraard wel met Koffie en Verzorging en inzet van
het Hulsbeek beheer. Het werk werd op deze ochtenden
wel beëindigd rond het middag uur.
MANNEN HARTELIJK DANK

DE TOEKOMST van de OIJC, jeugdwerk dus…….. (deel-1)
Het was best leuk om tijdens de lockdown te schaatsen. Nu mochten we 3 x in de
week schaatsen. Op maandag schaatsen Julia en ik mee met een andere
schaatsgroep van de IJsclub van Enschede. In deze groep zaten oudere kinderen
dan ik en dat was wel een uitdaging voor mij. De laatste wedstijd was ook leuk,
alleen jammer dat er niemand aan de baan mocht staan.
Gr. Tess Oortman

<SCHAATSTECHNIEK>
1 V trainen er wel aandacht kan zijn voor de
De redactie denkt dat nu we toch weer enkele weken niet kunnen
schaatstechniek. De redactie hoopt dat met de info van hieronder we goed voorbereid weer op het ijs kunnen komen.
Mocht dit op de kunstijsbaan zijn, zodra de corona maatregelen enigszins verlicht worden, of nog veel liever op
natuurijs in de komende twee wintermaanden.
De videofragmenten (schaatsbewegingen) zijn overigens afkomstig van de website https://www.schaatstechniek.com/

Er zijn verschillende punten van aandacht, goed beschreven en geïllustreerd.
Let maar eens op: hoe maak ik de bijhaal, de afzet, de strekking van het been
of boven het glijbeen komen, het overkomen, de inzet van de heup, de armzwaai
Waarom je voorbereiden???
1. Het eigen maken van de juiste schaatstechniek vraagt heel veel tijd en
energie, zeker als je foutieve ingeslepen schaatstechnieken wilt gaan bijstellen.
2. In de praktijk is gebleken dat het in het algemeen niet werkt tijdens een
trainingsuur de focus te houden op- en te werken aan het verbeteren van
meerdere schaatstechnieken. Uitzonderingen (de talenten!) daar gelaten.
3. Het prettig is dat tijdens de training voor iedereen de focus gelijk is en niet
de één bezig is met de uitvoering van de juiste armzwaai en de andere in dezelfde training de focus heeft op een goede
afzet.
4. De trainers tijdens de trainingen niet worden bestookt met vragen over de uitvoering van de diverse verschillende
schaatsbewegingen maar de trainers zich ook kunnen voorbereiden en de focus kunnen leggen op de schaatsbeweging
die op dat moment actueel is.
Wat is schaatstechniek en waarop is die techniek gebaseerd. Dat is, kort samengevat het centrale thema van de boven
genoemde website.
In een aantal hoofdstukken wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan:
– de schaatsbeweging (inclusief de schaatsslag, de ronding van het schaatsijzer en de karakteristieke schaatshouding)
– de schaatstechniek van het rechte eind (afzet, bijhaal, inzet en armzwaai)
– de schaatstechniek van de bocht (afzet, bijhaal, inzet en armzwaai).
elke deel van de website wordt kort samengevat met praktische techniekaanwijzingen voor een goede uitvoering van
de schaatsbeweging. Verder dus verschillende foto’s en video’s ter illustratie. Kortom: een hele mooie website.
Wilt u nog meer leren over de finesses van het schaatsen? Dan is ook het volgende YouTube kanaal best mooi.

Speedskating Deconstructed (Schaatsen geanalyseerd of ontleed)
Jeff Klaiber, een trainer uit Amerika met tientallen jaren ervaring,
analyseert met slow motions de bekendste rijders van NU en VAN TOEN.
Mooie beelden van het OKT van afgelopen kerst met
Merel Conijn en Merijn Scheperkamp. Maar ook prima analyses
van schaatsers ten opzichte van elkaar of in de tijd , met zich zelf.

DE TOEKOMST van de OIJC,1VI
jeugdwerk dus…….. (deel-2)
Ik ben Naomi

Leurink en ik ben 11 jaar en woon in De Lutte.

Ik zit nu een jaar op schaatsen bij OIJC. Ik vind de trainingen altijd heel leuk en heb altijd veel zin om er naar toe
te gaan. In het begin toen ik nog maar net op schaatsen zat, kreeg ik les van Bregje en Joucke. Dit was op de
binnenbaan. Toen werd ik gelijk goed begeleid.
In de zomer deden we op maandag skeeler training van Herbert en Yvonne. Toen mocht ik mee doen met de wat
oudere schaatsleden.
Ik vond de trainingen altijd leuk en fanatiek.
Op vrijdag hadden we krachttraining van Chantal of Bregje.
Naar deze training keek altijd erg naar uit. Ik heb daar ook
veel van geleerd. Omdat het een keer best warm was,
mochten we ook in het Hulsbeek zwemmen. Super toch?!
In oktober begonnen we op de ijsbaan te trainen.
Ik mocht toen op de buitenbaan!!
Herbert en Yvonne trainen ons nog steeds. Altijd super fanatiek!!
In oktober deed ik mee aan mijn eerste wedstrijd.
Ik vond het natuurlijk erg spannend! Ik reed gelijk onder de 15 sec
en mocht daarom mee doen met de 300 meter. Bij de 300 meter
had ik precies 37 sec gereden. Helaas mag ik de volgende wedstrijd
nog niet meedoen met 500 meter. Daarom doe ik nog meer mijn best!
Hopelijk mogen we snel weer trainen. En natuurlijk dat de ijsbaan blijft.
Groetjes Naomi Leurink.

Hoi, mijn naam is Julian Lucassen en ik woon in De Lutte. Sinds 2 jaar
schaats ik bij OJC. In het winterseizoen heb ik twee keer in de week training op de
ijsbaan in Enschede. Meestal trainen we de ene dag snelheid en de andere dag de
techniek. Dit jaar heb ik ook mijn eerste wedstrijden gereden. Ik vond het best
spannend, maar het was heel leuk. Wel jammer dat ik mijn eerste 100m op precies 15
seconden uitkwam! Nu was ik niet door naar de 300m. Balen.... Maar de wedstrijd
die ik daarna gereden heb lukte het gelukkig wel en heb ik dus dit jaar ook nog een
keer mijn eerste 300m mogen rijden! Het is leuk om te zien dat je iedere keer weer
iets sneller wordt.
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MARATHONSCHAATSEN,
Na de eerste wedstrijden alweer een (voorlopig) einde aan de competities
De wedstrijden waren zo mooi gestart in de Noord -Oost competitie, juist ook voor de OIJC afvaardiging, met de
eerste punten in de eerste wedstijd in Thialf, Heerenveen. Een tweede en 3 e wedstrijd volgeden in Leeuwarden
(jaaah, de Elfstedenhal) en in Enschede. Fred reed wel aardig goed mee, maar de eindsnelheid en het peloton is
beide groot, net buiten de punten gefinisht.
In de Regio-oost competitie een heel ander verhaal, eentje van valpartijen. Twee keer achterelkaar was er een
onfortuinlijke botsing, en wel dus 2 keer met dezelfde rijder. Eerst 8 rondes voor het einde in Enschede, en die keer
erna al na 8 rondes in Deventer. Goed balen en pissig, maar weer en week later al de 2 e in Enschede, wel weer
uitgereden.
En toen….. kwam de avond lockdown, dus de trainingen en de wedstrijden werden lastig. Wat doet een
marathonschaatser dan? Dat hebben we eens aan Fred gevraagd. Recht toe het antwoord, lekker buffelen op de
zondagochtend toch!!!, Dat zou ik ook doen als er een wedstrijd vrij weekend is, dus………… 😊
In eind november en in december flink aan de rondes gewerkt. Zo tussen de 145 en 160 rondes in een ochtend
training met mooie blokken van rond de 36 a 37 seconden met zo nu een dan een uitschieter naar 34.

Verder elke donderdag middag met de trainingsgroep toch gezamenlijk een normale training opgezet. Er kwam
vanuit de clubs en de baancommissie zelfs de mogelijkheid om ‘s morgens vroeg te gaan tranen, maar dat bijt best
wel in de werktijden.
Verder is er altijd nog de fiets om je conditie bij te houden. Best belangrijk, want we hopen toch dat in de tweede
helft van het winterseizoen de competities hervat worden. Dan zou op 23 januari al de volgende Noord-Oost rit zijn,
weer in Enschede. Hier wordt door een ieder van de lange adem op gehoopt, zodat er toch een mooie competitie
uitgereden kan worden.
De groepstrainingen zijn ergens tussen de 70 en 80 rondes hebben verschillende soorten tempo werk en/ of duur
werk:
- inrijden 8R/600 + 4x 200/400 steigerung. Daarna: - 4x serie: 4 ronden met tempo verschil, b.v. 39-37-39-35
seconden/800 rust. Dan weer - 8r rustig duur/600 rust.
En nog weer even tempo: - 2x serie: 400d/400t/600 rust. - 1x 200/400 + uitrijden.

- inrijden 10R/600 + 1x 200/400 + 3x 400/600 steigerung.
- duur blokken met verschil in snelheid.: - 6R/800 duur 70% inspanning
+ 6R/800 tempo duur 90% - 6R/800 duur 70% +
nog een keer 6R/800 tempo duur.
- 2x 200/400 steigerung + uitrijden.
- aandachtspunten: eerste 200 meter rustig opbouwen, technisch uitvoeren,
let op kniehoek en ronde ontspannen rug.

Uw Marathonsupporter.

Fietsen met ………………………………………………..
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Winterse kou…….. brrrrrr ……….dat hadden we zo even voor en tot en met de kerstdagen. wat heb je zo nodig
voor dat soort werk?
Misschien even warme (neopreen) overschoenen, been warmers, onder shirt, fietsshirt, trainingsjack.
Aan de handen handschoenen met windbrekers en aan de helm oorwarmers.
Nu blijven trappen om warm te blijven. In december waren er mooie zonnige dagen en daarvan hebben toch
meerderen gebruik gemaakt. KOUD, FRIS maaaaaaaar ZONNIG, dus lekker trappen.

Links: oorwarmers
Rechts: ATB- benen van……
Raad plaatje: ------ >

FIETSEN met DE MOUNTAIN BIKE ………………………. Dat is wat sommigen van ons OIJC-ers ook doen
Kijk eens hieronder, even lekker ruim anderhalf uur trappen en werken dan kan je op je STRAVA terug kijken en
zie je de voldoening, makkelijk zat.
Schaatser neem een voorbeeld aan jullie
trainer Gerard. Hiernaast zie je dat hij z’n
eigen omgeving prima kent.
Maar je kunt ook fantastisch ATB rijden
(of is het MTB? ) in en om Oldenzaal,
rond de Tankenberg, of in het Lutterzand.
Wil je liever op een baan, dan is er op het
Hulsbeek veel te doen. Let op daar zijn
ook behoorlijke sprongen ingebouwd.

FIETSEN met……Oud en Nieuw
Ja dat is wat uw voorzitter doet. Als de reporters van de doorloper hun eigen rondjes trainen, komen ze wel eens
iemand tegen. Zo was op oudejaarsdag er ineens een duidelijk OIJC jasje vooruit te zien. Dus gas erop ….. even kijken
wie er al bezig was plek te maken voor de oliebollen. En zowaar bij de doorgang met de auto blokkeringen in Driene
bij Menkehorst Kwekerijen werd onze voorzitter bijgehaald door één van de vele reporters.
Klaas was hard bezig op de mountain bike en de reporter zat op de racefiets, dus geen eerlijk vergelijk. Even kort de
groeten en wensen uitgewisseld, en uw voorzitter koos het hazenpad, uw reporter de verharde weg. Helaas had

Het management heeft op een voortreffelijke manier gewerkt aan vervolgstappen en slaagde erin
twee andere sponsoren binnen te halen die een behoorlijk deel van het beooogde sponsorbedrag

PAGINA ---- >
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< ------ Stedentocht, 25 jaar geleden
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25 jaar geleden, precies vandaag dat was de dag van de Friese
daar een verleden bij.

Elf Steden. En ook wij als OIJC hebben

Meerdere leden hebben die laatste Elfstedentocht gereden. De één startte ‘s morgens vroeg, de ander pas later in
de ochtend. Ja die laatsten, dat waren de “Potentiële Deelnemers (”PD-ers”). Mensen die net lid waren geworden
van de Koninklijke Vereniging “De Friesche Elf Steden” en via een loting die in december 1996 had plaats
gevonden net wisten dat ze mochten starten bij een eventuele tocht. En zie daar, op 4 januari 1997 werd de tocht
verreden.
U zult al wel enkele stukjes in de TUBANTIA van deze week gezien hebben. Er zijn al meerdere dagen elke keer
weer stukjes van Twentse rijders die herinneringen hebben aan de dag der dagen. Zo heb ik een stuk in de krant
gezien gezien van Johan Greving. Hij dronk koude sinas, en dat was bijna het einde geweest aldus zijn eigen
verhaal, maar warme soep was een betere keuze die in Dokkum werd gedaan.
Ook een kop over de eventueel snelste Oldenzaler van die dag.
Enkele leden zoals onder anderen Theo Stroot , Aloys Engelbertink, Gerard Heuvel, Fred Smedes maar ook
Klaas Postema (toen nog geen OIJC lid), Albert Bosch, Johan Greving en nog enkelen waar we even niet meer
scherp van hebben wie dat toen waren. Wel de archieven even bekeken en in de krant van TOEN werd al
………………………………………
geschreven over de zestien van Oldenzaal. Niet alle zestien
waren lid van de OIJC.

Je moet je wel realiseren dat je als laatste starters overal hele rijen wachtenden voor je had staan. Dus wanneer je
aan kwam rijden bij een kluunplaats, was het filewandelen over een tapijtje en niet rennen zoals de
wedstrijdrijders. Hetzelfde geldt voor de stempelposten en de twee geheime controles. Dus tien controles en tien
kluunplaatsen kosten je iedere keer vijf minuten tijd, alles bij elkaar opgesteld verlies je zo al zo’n twee uur.”
Alle Oldenzaalse rijders werden door de gemeente op het podium uitgenodigd bij de verkiezing
sportman/sportvrouw van het jaar midden januari. Een bos bloemen en sterke verhalen was ons deel.”
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Van de redactie.
De redactie van de doorloper heeft het best lastig met het vullen van de doorloper met
interessante informatie.
De start van het ijsseizoen was veel belovend, met alle banen open en ook weer wedstrijden
zowel op de langebaan alsook in de marathon. Dus onze verslaggevers konden er weer opuit.
Maar toen kwam de eerste beperking, geen sport binnen na 17.00 uur, dus geen trainingen en
geen wedstrijden meer. Gelukkig was er een oplossing om toch wel te trainen en kilometers te
maken. Meerder OIJC leden wisten de ijsbaan ook wel overdag te vinden. Totdat er toch een
verder gaande “lockdown” ingevoerd werd, en nu dus al een hele maand geen ijsbaan meer in
Twente. Zijn er mensen in Deventer wezen schaatsen??? Dat kon, want dat is een baan die als
buitensport locatie geclassificeerd is. Zijn daar verhalen over?? De redactie zou het graag
weten.
Via deze DOORLOPER heeft u kunnen lezen over de eerste maanden in de rubriek:
“FIETSEN MET ……….” Hebben de verslaggevers toch weer enkele sporters gevonden die de
kou wel weerstaan.
Ook is uw MARATHON Supporter weer op pad gegaan, hij struint alle ijsbanen af in de
weekenden om verslag te leggen en interviews te houden.
kijk vooral ook even bij al onze adverteerders in de rechter kolom van de eerste 3 pagina’s !!!!!
Uiteraard hopen we dat er in de komende maanden toch winter bijdragen vanuit de leden
binnen komen, zodat de doorloper een echt club-orgaan van de OIJC wordt.
Heeft u de komende maanden activiteiten, schrijf er een verhaal over en stuur het in naar het
onderstaande e-mail adres..
Mocht u een bijdrage hebben voor een volgende editie, dan stuur het gerust in via de website
of direct naar Fred (fredsyts44@hetnet.nl )

Uw Doorloper-redacteur: Fred Smedes

De redactie wenst u een goed en ijs rijk nieuw
jaar in 2022

