
 

Jan Slofstra bokaal en kilometervreter 2020 

2020 is in vele opzichten een bijzonder jaar geweest voor onze club. Iedereen weet de oorzaak 

hiervan. Dit neemt niet weg dat sommige zaken wel gewoon door kunnen gaan, zoals het toekennen 

van de Jan Slofstra bokaal en het vaststellen van de kilometervreter van 2020. Gewoonlijk worden 

de winnaars hiervan bekend gemaakt op de clubavond in februari. Maar die is er ook niet geweest. 

Vandaar de bekendmaking op deze manier. 

Het toekennen van de Jan Slofstra bokaal is al veel jaren een hoogtepunt van de clubavond met soms 

een verrassende winnaar. Er liggen meerdere overwegingen ten grondslag aan de toekenning. In het 

reglement worden zaken genoemd als: onbaatzuchtige dienstverlening, positieve opstelling, t.a.v. de 

club, meerdere jaren lid zijn, ed. Zittende bestuursleden zijn uitgesloten van deelname. En juist dat 

laatste speelde deze keer een grote rol. Zit je niet meer in het bestuur, dan staat niets meer een 

toekenning in de weg! De jury (!?) heeft daarom besloten, dat de Jan Slofstra bokaal 2020 gaat naar 

JOKE KNOBBE. Zij is hiermee de eerste vrouwelijke winnares van deze bokaal. Dat ze het verdiend 

heeft is duidelijk. Vele jaren heeft ze in het bestuur gezeten, ze maakt deel uit van enkele commissies 

en haar enthousiasme voor de fiets en de club is groot. Altijd bereid om te helpen en anderen 

(dames) enthousiast te maken voor onze club. Volgens de jury een meer dan terechte winnaar van 

deze bokaal. Haar naam is inmiddels bijgeschreven op de plaquette. Joke, namens alle leden van 

harte gefeliciteerd met deze terechte waardering! 

Wat zeker ook door is gegaan in 2020 is het fietsen! Helaas maar een klein deel van het jaar in 

groepsverband. Vandaar ook het ontbreken van het clubkampioenschap. Maar er is natuurlijk wel 

een kilometervreterklassement! De commissie heeft Strava zorgvuldig beoordeeld en er is een 

klassement. Op bijgaand overzicht is te zien wie de winnaars zijn en hoeveel er is gefietst. Erg veel. 

De winnaars van 2020 zijn Jos van Helden ( zoals in 2019) en Joke Knobbe (voor de 4e keer). Jos heeft 

25016 km. weggetrapt en Joke 10667 km. Geweldige prestaties. De namen zijn vereeuwigd op de 

plaquette. Opvallend is dat er in 2020 meer is gefietst dan in voorgaande jaren. Wat zeker opvalt in 

het mannenklassement is de runner-up Bertie Braamhaar met 21094 km. Het schijnt dat hij van plan 

is deze prestatie in 2021 te overtreffen..! Wat ook opvalt zijn de prestaties van Jan Scholten en René 

Altena, met respectievelijk 13431 km. en 11070 km. Hoezo? Deze kilometers zijn uitsluitend gemaakt 

op de mountainbike! Klasse. Op plek 29 en 30 vinden we Henk en Bertus Dekkers met een onderling 

verschil van 3 km! Waarschijnlijk staat de fiets van Bertus voorin de schuur en die van Henk achterin. 

Mooi om te zien is, dat ook steeds meer dames in het klassement staan. Laten we met z’n allen ons 

best doen om in 2021 nog meer kilometers te maken! 


