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In Memoriam Peter van Zutphen   
 

Op donderdag 23 november kregen wij het verdrietige bericht dat onze Veloce- fietsvriend Peter van Zutphen is 

overleden. Wij zijn verslagen. Peter is begonnen aan zijn laatste tocht ... 

Peter is bij onze club altijd zeer aktief geweest in diverse commissies en als mtb-begeleider.  Als lid van de Atb-

commissie zorgde Peter voor de benodigde vergunningen en was hij nauw betrokken bij de samenstelling van de 

routes. Hij had een duidelijke mening, maar die wist hij met de benodigde humor over te brengen. Altijd konden 

we op hem rekenen. 

Als lid van de kleding- /sponsorcommissie is Peter zeer intensief betrokken geweest bij het samenstellen van ons 

nieuwe tenue. Tot aan het laatst toe heeft Peter zich, ondanks zijn ziekte, nog ingezet om alles af te ronden. Het 

was bijzonder om dit nog samen met hem te mogen doen. Jammer genoeg kan hij er niet meer zelf in fietsen. 

Wij zijn dankbaar voor alles wat Peter voor Velocé heeft betekend.  Het afscheid nemen van Peter is vol onbegrip, 

maar met prachtige herinneringen. We zullen hem missen. 

 
 

Ik wil je groeten 

 

Nu jij van ons bent weggegaan  

wil ik je groeten, namens ons allen. 

 

Je hebt een bijzondere plaats in ons hart  

en zo blijf je voor ons leven. 

 

We zullen je blijven herinneren,  

maar ook over je blijven praten. 

 

Zo blijf je niet alleen bij ons,  

maar gaat jouw leven ook verder. 
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Laatste groet 

 
Na dat Peter is overleden hebben wij een persoonlijke kaart van hem ontvangen: 
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Kleintje Velocé 2018 

 

De Utrechtse Heuvelrug 
Zaterdag 9 en zondag 10 juni voor MTB & Race 
 
De Utrechtse Heuvelrug leent zich uitermate goed 
om er te mountainbiken, maar kent grote natuur- 
en cultuurhistorische waarden. Vandaar dat Het 
Utrechts Landschap, Staatsbosbeheer, NFTU en 
het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug er samen 
een goed en veilig MTB-routenetwerk hebben 
ontwikkeld. 

 
Programma MTB:  
Vertrek op zaterdag, ca 10:00 uur met de auto 
Aankomst hotel ca 12:00 uur, inchecken en dan ronde van ca 40/50/60 km fietsen 
Zaterdagavond gezamenlijk diner.  
Zondagmorgen ontbijten, uitchecken en dan ronde van ca 40/50/60 km fietsen 
Zondagmiddag ca 15:00 uur terug bij ’t Witte Paard in Zieuwent met afsluitende BBQ 

 
Programma Race: 
Vertrek op zaterdag, ca 10:00 uur afgifte van bagage 
Op de fiets richting Utrechtse Heuvelrug, route afhankelijk van deelnemers 
Aankomst hotel ca 17:00 uur, inchecken en samenvoegen met MTB groep. 
Zaterdagavond gezamenlijk diner. 
Zondagmorgen ontbijten, uitchecken op de fiets terug richting Zieuwent 
Zondagmiddag ca 15:00 uur terug bij ’t Witte Paard in Zieuwent met afsluitende BBQ 
 
Kosten: ca 180,- p.p. incl eten en drinken, op basis van afgelopen jaar. 
Opgave: voor 24 december 2017 via info@tcveloce.nl of bij johnny@cuppers.nl 
 

 

 
  

http://landgoedzonheuvel.nl/ 

http://www.mtb-utrechtseheuvelrug.nl/ 
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Alpe d'Huez 2018
 

We hebben een mooie accommodatie 
gevonden in de buurt van de Alpe d’Huez
volledig gericht op fietsers: 

Auberge La Douce Montagne. 
 

Vanuit deze prachtige locatie zullen we een 
aantal schitterende ritten maken op de racefiets 
of mountainbike, daar zijn wij van overtuigd.
 
Wil je nog mee? Geef je dan snel op
een mail naar info@tcveloce.nl! 
 
Er is reeds voor 20 personen gereserveerd
De kosten zijn €65,- per nacht op basis van halfpension 
mogelijk ook nog iets groter, omdat een aantal leden heeft aangegeven 
met een camper en/of caravan te gaan.
 
De activiteitencommissie heeft ook 
zetten. Met zijn achtergrond als NTFU trainer en zijn ervaringen bij de Kanjers voor Kanjers 
Hoffman Challenge, vliegen we deze zomer allemaal de bergen op en e
volgt. 
 

Nieuw clubtenue
 
Begin deze maand hebben ca. 80 
Bioracer het nieuwe clubtenue besteld, 
de kleding met 6-8 weken geleverd zal worden.
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We hebben een mooie accommodatie 
d’Huez, 

Auberge La Douce Montagne.  

Vanuit deze prachtige locatie zullen we een 
op de racefiets 

zijn wij van overtuigd.  

Wil je nog mee? Geef je dan snel op middels 

gereserveerd van 20 t/m 24 Juni 2018, maar we kunnen kamers bij
per nacht op basis van halfpension (incl. ontbijt en avond eten)

omdat een aantal leden heeft aangegeven misschien op eigen gelegenheid
met een camper en/of caravan te gaan. 

de hulp van Jacco in geroepen om een geza
zetten. Met zijn achtergrond als NTFU trainer en zijn ervaringen bij de Kanjers voor Kanjers 

, vliegen we deze zomer allemaal de bergen op en er over. Meer informatie hier over 

Nieuw clubtenue  

 leden via de website van 
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