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Voorwoord
door het bestuur een bandenactie georganiseerd. 
Alle leden kregen een binnenbandje met een kaart 
thuisbezorgd. Hier werd heel positief op gereageerd.

Positief is ook dat het ledenaantal constant bleef en 
het jaar financieel positief kan worden afgesloten.  

In de wintermaanden zijn er initiatieven opgestart om 
te komen tot een vernieuwde organisatie en structuur 
en om de diverse vacatures in bestuur en commissies 
in te vullen. 

Dit zorgt voor een groot vertrouwen voor het jaar 
2021, ook omdat het coronavirus dan hopelijk onder 
controle is doordat vaccins beschikbaar komen.

Rinus Jongeneel
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Beste Tempoleden,

Wij hadden allemaal wel heel andere verwachtingen 
van ons 70-jarig jubileum! 

We werden geconfronteerd met Covid-19 oftewel het 
coronavirus. Dit was van grote invloed op het jaar, 
waardoor tal van activiteiten geen doorgang konden 
vinden.

Het jaar begon nog mooi met twee geweldige 
graveltochten, die zorgden voor groot enthousiasme 
onder zowel de deelnemers als de vele vrijwilligers. 
We danken alle vrijwilligers voor hun inzet.

In maart kregen we te maken met het coronavirus 
en volgde de “intelligente lockdown”. Alles werd 
stopgezet en het clubhuis ging dicht.Aanvankelijk 
werd er veel solo gefietst. Vanaf 1 mei werden de 
regels voor buiten sporten versoepeld. De NTFU 
adviseerde wielrenners en mountainbikers met 
maximaal 4 personen in een groep te fietsen. Dit 
werd later uitgebreid naar 8 en later in het jaar weer 
teruggebracht naar 2, waarbij steeds 1,5 meter 
afstand van elkaar moest worden gehouden.

Ondanks alle beperkingen ontstonden er ook leuke 
initiatieven, zoals de Ride-4kids/Lange Soester, 
de selfies met het plaatsnamen-alfabet en de 
winterfietsroutes met koffie to go in de wintermaanden.

Toch werd het verenigingsgevoel door veel leden 
gemist. Om de onderlinge band te versterken, werd 



Het afgelopen jaar had een goede start op zaterdag 
4 januari met de GoedeVoornemensTocht winterride. 
Deze tocht ging vanaf Soest door de bossen richting 
Amersfoort. Daarna door naar Zeist waar ook nog 
een leuke klim midden in de bossen werd aangedaan. 
In totaal had deze tocht bijna 400 hoogtemeters. De 
terugweg ging onder andere door het Park Vliegbasis 
Soesterberg.

Er kon gekozen worden uit routes van 50 en 70 km. 
Het begin- en eindpunt van de twee afstanden was 
het clubgebouw van Tempo Soest. Onderweg was er 
nog een verzorgingspost na ongeveer 35 km.

Op zaterdag 8 februari werd de Gooische Strade 
Bianche voor de 4e keer georganiseerd. Deze 
graveltocht voerde door de mooiste stukken bos 
en heide van Soest, Hilversum, Bussum, Crailo, 
Valkeveen, Huizen, Blaricum, Laren en Baarn. 80 
procent van de route was onverhard. De deelnemers 
fietsten bijna helemaal door de schitterende Gooise 
natuur, onder andere over heidevelden en langs het 
Gooimeer.

Er kon gekozen worden uit routes van 45, 60 en 80 
km. Begin- en eindpunt van de twee afstanden was 
wederom het clubgebouw van Tempo Soest. 
Deze 4e Gooische Strade Bianche trok weer veel 
deelnemers van heinde en verre. Dit keer was er extra 
aandacht besteed aan de verzorging onderweg. 
Terug bij het clubhuis konden de deelnemers een 
puntzak met friet en een drankje halen in de tent.   
  

graveltochten
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Een aantal reacties van deelnemers:
• “Heerlijke tocht, goed gepijld en   
 georganiseerd. Dank aan alle betrokkenen!  ”
• “RTV Tempo Soest route was erg mooi en de 
 friet smaakte uitstekend!”
• “Voor het eerst meegedaan, mooie tocht, 
 en fantastisch georganiseerd! Lekkere frietjes 
 bij de finish.”
• “Het was helemaal top vandaag.”

Als afsluiting van het winterseizoen 2019/2020 
was er voor de vrijwilligers een stamppotavond 
georganiseerd. 

De geplande Gooische Strade Bianche van november 
2020 kon vanwege de coronacrisis helaas geen 
doorgang vinden.

Namens de Wintercommissie: alle vrijwilligers 
bedankt.



Met goede moed startten we als activiteitencommissie
in 2019 met de voorbereidingen voor een vernieuwd 
activiteitenprogramma. Als kennisdrager in ons team 
van drie gaf Imke de structuur en bouwstenen voor 
het nieuwe programma. 

Uit de ledenvergaderingen van 2019 was duidelijk naar 
voren gekomen dat er binnen Tempo wensen waren. 
Die wilden we verwerken in het programma. Twee 
van die wensen waren ontmoeting en verdieping. 
We hebben onderzocht hoe die in het programma 
konden worden opgenomen.

De leden wilden meer inhoudelijke achtergrond 
van het fietsen en het lukte om daar via Broers 
Fietsreparateurs in Soest een aantal onderwerpen 
en bijeenkomsten voor te plannen. Omdat de 
bijeenkomsten al voor het echte fietsseizoen startten, 
hebben er twee voor de lockdown van maart kunnen 
plaatsvinden. Daarna is een bijeenkomst niet meer 
mogelijk geweest en heeft eenieder op eigen wijze 
zijn fietskennis moeten vergaren.

De M&M-tochten kregen een nieuwe naam en een 
nieuwe opzet: de tocht zou gereden worden met 
de vertrouwde eigen groep van de eigen kleur, 
met als hoogtepunt een vorm van excursie en een 
ontmoeting met alle kleuren van de hele club. 

Helaas zijn de voorbereidingen tevergeefs geweest en 
heeft er geen STERK-tocht (Samen Toeren en Relaxed 
Kletsen) plaatsgevonden. De consumptiebonnen 
prijken nog in mijn brievensorteerder en wachten op 
betere tijden.

De openstelling van het clubhuis voor iedereen die 
naar de Giro, Tour en Vuelta wilde kijken, is een reeds 
lang vervlogen idee en schiet me pas weer te binnen 
als ik dit verhaal schrijf over Tempo in actie. 

Zo ook de pubquiz: daar was al een voorzitter voor 
benaderd, die één van de vijf teams zou aanvoeren 
die op drie avonden met elkaar de strijd zouden 
aangaan om de “slimste Tempo’er” te worden. 

Naast de nieuwe ideeën was er ook geen plek voor 
klassiekers als de Gildetocht en de sluitingsrit.

Plannen is het uitsluiten van onzekerheden. De 
zekerheid van een pandemie overtrof onze energie, 
ambitie en saamhorigheid om voor 2021 een 
alternatief programma te verzinnen.

In onze voorbereidingen in 2019 kwamen we tot de 
conclusie dat de kracht van de club – en de activiteiten 
die daaruit voortkomen – vooral ook schuilt in de 
individuen en de gedeelde interesses en onderlinge 
verbinding, die er altijd zijn. Dat is afgelopen jaar 
gebleken. 

Iedereen wist op zijn manier toch sportief op de fiets 
te blijven zitten, solo, in duo of even in quattro. Met 
zijn allen in de bijstand als het gaat om direct contact, 
maar overleven doe je met en op de fiets, hoe dan 
ook.

Namens de activiteitencommissie, Geert van Seters

Activiteitencommissie
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Ride4Kids
Vanaf zondag 21 juni was het zover: de start van de 
tweede editie van de Lex Verkley - Lange Soester - 
Ride4Kids, ook dit jaar met medewerking van Tempo 
Soest. De opzet was anders dan de succesvolle 
eerste editie van het jaar ervoor; uiteraard had dat 
alles te maken met de coronamaatregelen in 2020. 

De start was op de langste dag van het jaar. Begin- 
en eindpunt was bij banketbakkerij Lex Verkley in de 
van Weedestraat in Soest. De route werd individueel 
of in een kleine groep (met maximaal vier personen) 
gereden. 

Het werd een week lang ‘Lange Soester toertocht’, 
waarbij je als deelnemer bij de finish een Lange 
Soester kon ophalen bij banketbakkerij Lex Verkley. 
Hier stond de donatiebox voor de vrijwillige donatie 
voor de stichting Ride4Kids, de stichting die zich 
inzet voor kinderen met een metabole ziekte. 

Walter had wederom een paar mooie routes 
gemaakt over de Utrechtse Heuvelrug, bakker Lex 
Verkley stelde de heerlijke Lange Soesters na afloop 
beschikbaar en Broers Fietsreperateurs stelde een 
mooie prijs beschikbaar voor de fotowedstrijd.

En het was weer een succes! Een week met prachtig 
fietsweer, flink wat deelnemers en een prachtige 
opbrengst voor de stichting Ride4Kids. Kortom: een 
resultaat waar we ontzettend trots op zijn en waarvoor 
we iedereen die heeft deelgenomen of bijgedragen 
dankbaar zijn!

De door Ride4Kids georganiseerde 10e editie van 
de jaarlijkse Pyreneeën Challenge is helaas niet 
doorgegaan in 2020, deze is doorgeschoven naar 
2021. Dus in september van dit jaar gaan we deze 
alsnog fietsen. Mocht je hierover meer willen weten, 
kijk dan op de website van https://www.ride4kids.nl/ 

We gaan als Team Madelon ons best doen om 
komend jaar met een mooi sponsorbedrag aan de 
start te staan. We kijken daarom ook alweer uit naar 
de volgende editie van de Lange Soester - Ride4Kids 
toertocht om er een nog mooiere editie van te maken.

Team Madelon, Tempoleden: Walter, Iris & Dieter 
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Op 29 augustus vond de cursus wegkapitein plaats 
in het clubhuis van Tempo onder leiding van trainer 
Erik Westein. 

Deelnemers van Tempo waren Dieter van Grinsven 
en Jan en Anne-Marijke Ambergen. Daarnaast 
deden leden van drie andere fietsverenigingen in 
de omgeving mee. Zo werd het voor alle vier de 
verenigingen mogelijk om nieuwe wegkapiteins op te 
leiden.

De trainer merkte achteraf op dat het goed was om te 
zien dat het werken met wegkapiteins bij alle vier de 
verenigingen al best goed is geïmplementeerd. 

Wat quotes rondom de dag/organisatie:

“Goed verzorgde dag, zowel het theorie als praktijk 
deel zijn erg nuttig. Leuk om in een opzet met andere 
clubs deze training te volgen.”

“Helder dat de veiligheid van de groep in het verkeer 
bovenaan staat en wat je hier als kapitein in bijdraagt. 
Idee om dit actief (nog) meer naar alle leden uit te 
dragen.”

Helaas is hier door het coronaseizoen (nog) weinig 
van in de praktijk gebracht. Hopelijk brengt 2021 
hierin verandering.

Wiebe Broekema

Cursus wegkapitein
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Wat wel doorgaat, is dat iedere week een route voor 
zowel de weg- als gravelrijders wordt gedeeld en dat 
iedereen kan blijven meedingen naar de prijs voor 
de mooiste foto. Dit heeft al heel wat mooie plaatjes 
opgeleverd!

Naast de bekende gravelroutes uit de Gooische 
Strade Bianche zijn ook een aantal voor velen nieuwe 
routes gedeeld: onder andere het Let de Stigterpad, 
de Stichtse Lustwarande, maar ook direct om de 
hoek bij Maartensdijk. Leuk om te zien dat door de 
wol geverfde fietsers op deze manier ook nieuwe 
paden ontdekken! En zo kom je onderweg ook nog 
veel mede-clubleden tegen.

De lockdown en het thuiswerken maken ook dat we 
er vaker op uit willen gaan, en wat is er nu mooier dan 
in onze schitterende omgeving te fietsen.  

Hierbij is ook opvallend dat langere graveltochten niet 
uit de weg worden gegaan: de uitgebreide Gooische 
Strade Bianche-route van 100 km met bijna 75 km 
gravel- en onverharde paden is al een flink aantal 
keren gefietst en heeft zelfs de koosnaam “Il grande 
Strade Bianche” gekregen.

Ook de komende tijd zullen we vanuit de club blijven 
zorgen dat mooie routes gedeeld worden.

Jan Willem Smit

Door de coronamaatregelen konden deze winter 
helaas zowel de winter-clubritten als onze mooie 
Gooische Strade Bianche-tocht niet worden 
gehouden. En dat na een lange zomer waarbij ook 
al de tochten zijn afgelast en er weliswaar samen in 
kleine groepen werd gefietst, maar niet in de “officiële” 
samenstelling met een wegkapitein.

Dit alles had tot gevolg dat het in oktober en november 
heel erg stil werd rond onze club.

Deze stilte moest worden doorbroken en er moest 
iets worden verzonnen om weer met elkaar in contact 
te komen. In november bedacht een kleine groep (die 
zichzelf tot wintercommissie had gebombardeerd) 
allerlei ideeën om ook tijdens de winterperiode weer 
samen te fietsen, uiteraard met inachtneming van de 
coronamaatregelen met (toen) maximaal vier fietsers 
per groep. Een en ander moest snel te realiseren zijn.

Kort daarop ontving iedereen de Winterfiets-
nieuwsbrief in de appgroep. Hierin werd het wekelijks 
fietsen van een Temporoute (gravel of weg) in kleine 
groepen geïntroduceerd. Op zondag verzamelden de 
fietsers bij het clubgebouw met een koffie to go. Ook 
werd er een wekelijkse fotowedstrijd georganiseerd.

Op zondag 29 november vond de eerste rit plaats, 
waarbij Carla, Jan en Dieter voor de koffie zorgden 
met een lekkere reep voor onderweg. De gravelroute 
ging over de mooie paden rond Hilversum en de 
wegfietsers fietsten rond Amersfoort.

De twee volgende zondagochtenden stonden 
steeds meer fiets-enthousiastelingen klaar op de 
Industrieweg voor hun rondjes. Helaas werd daarna 
de volgende lockdown afgekondigd en kon er alleen 
nog solo of in duo’s worden gefietst. De start met 
koffie to go moest gestaakt worden.

WInterfietsen



In Beeld
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Fietsvrienden,

Wat leven we toch in bijzondere tijden...

27 februari 2020, alweer bijna een jaar geleden, werd 
bij de eerste Nederlander officieel het coronavirus 
vastgesteld.

In het begin werd het virus nog niet altijd even serieus 
genomen, maar steeds meer begon het besef te 
komen dat dit iets was wat wij nog niet kenden, maar 
wat wel eens veel meer gevolgen kon gaan krijgen 
dan wij van tevoren konden bedenken.

Ook bij Tempo zijn er diverse leden ziek geworden 
en zijn er leden geweest die in hun directe omgeving 
te maken hebben gehad met dierbaren die ziek zijn 
geworden.

Van een eerste persconferentie met maatregelen naar 
een volgende, een volgende…

De vooruitzichten werden er niet beter op.
Van naar het werk naar thuiswerken, van naar school 
naar thuisonderwijs, van op bezoek naar dierbaren 

naar niet meer op bezoek of heel beperkt.

En van met elkaar fietsen naar maximaal 8 - 4 en nu 
met 2 fietsvrienden. 

Van koffie-to-go naar nu even helemaal niets.
De lockdown werd verlengd en er kwam een 
avondklok.

Deze periode wordt het steeds duidelijker wat voor 
een impact dit heeft op iedereen. 

Het belangrijkste blijft dat we omzien naar elkaar, 
begrip hebben voor elkaars situatie en elkaar helpen 
waar mogelijk. Soms is dat ook een luisterend oor 
geven.

Maar voor nu:
sneeuw en ijs hebben de afgelopen tijd veel mensen 
positieve energie gegeven.
Het voorjaar staat voor de deur en de dagen worden 
langer.

Steeds meer mensen worden gevaccineerd.
En de zomer die eraan gaat komen? Laten wij daar 
nu voor hopen dat het leven dan weer een beetje 
op gang is gekomen, dat wij eenieder weer zonder 
regels mogen ontmoeten en dat wij als fietsclub weer 
met elkaar de weg op mogen.

Carla Wielinga

De lente komt



Bestuur
Voorzitter:  Rinus Jongeneel
Secretaris:   Carla Wielinga
Penningmeester: Marco Kessenich
Algemeen adjunct: Hans Blok
   Wouter Resing

Ereleden
Henk van den Broek †
Bert van Ee †
René van Dorresteijn
Wim van Ginkel †
Kees Hardeman
Henk Koenen †
Eddy de Lange
Riekele Meinema
Bert Semper †
Jan Stijlaart †

Leden van verdienste
Bert Brand
Jaap Coerman †
Jan Jansen †
Max Jansen †
Rob Prinzen

Bestuur en ereledenLedenmutaties
Tempoleden die afgelopen jaar om 
uiteenlopende redenen hebben op-
gezegd:

Ruurd Portman, Franco van Asch, Raymond van 
Dorresteijn, Hilly Mullens, Aron Embaye, Gert 
Schimmel, Jan Schuurman, Oscar Hoogteijling, Joop 
van Haagen, Fabrice Pronk, Norman Hurkens, Paul 
Hooft, Hans Willenborg en Domenique den Uyl.

De volgende leden hebben zich dit 
jaar aangemeld bij Tempo:

Paul Westbroek, Sjaak Vreugdenhil, Gert Koster, 
Marco Fernhout, Jan Willem Smit, Arjan van den 
Born, Chantal Arlar, Werner Hoppenbrouwers, Tim 
Smeets, Patrick Fros, Ronald Veth en Henk Karssen.

Wij heten alle nieuwe leden van harte welkom bij 
Tempo!
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