
Adri, 25 jarig bestuur jubileum Adri 

 

Nog zo’n steunpilaar van onze club is Adri Boele. Onze PR man en onze 

clublid- coördinator. 

Adri is een ras-fietser, gezegend met een enorm talent om mensen met zijn 

gesprekstechnieken en aimabele houding te binden. 

Al snel was het dus Adri die het voortouw nam om met groepjes te gaan 

fietsen, waarmee hij menigeen startende fietser verliefd heeft gemaakt voor 

onze edele sport. 

25 jaar lang heeft hij zich ook ingezet voor bestuurlijke taken, waarbij het 

coördineren van de clubritten en de public relations tot zijn kerntaak behoorde, 

het laatste heeft hij nu na 25 jaar over gedragen aan Ariën Noordergraaf. 

Adri die zorgde er ook voor dat de ritten die Jan uitzette goed in de publiciteit 

kwamen. Daar kwamen zijn verkooptechnieken die hij in zijn professionele 

leven heeft opgedaan uitermate goed van pas . 

Als Adri een nieuw gezicht zag knoopte hij meteen een praatje aan en niet 

zelden heeft dat ons nieuwe leden opgeleverd.  

Natuurlijk is hij door de jaren heen een van de meest ervaren voorrijder en 

Fietskaptein. Er is wel eens een opmerking gemaakt dat Adri wat teveel op zijn 

fluitje blies en (het verhaal ging zelfs dat hij er een wijsje op kon fluiten) maar ik 

heb zelf bij Adri in de groep gereden en ik kan verzekeren dat Adri heel goed in 

staat is gevaarlijke situaties op te merken, waarna hij heel adequaat dat 

doorgeeft aan zijn fietsmaten. 

Hij moet ook wel over enorm sterke nekspieren beschikken, want hij kijkt vaak 

achterom om te zien of zijn groep nog compleet is. De mensen in zijn groep 

lopen ook met hem weg en terecht. Adri probeert ook altijd voor zijn groepen 

voordeeltjes  te regelen, ook binnen het bestuur.  

Dat zijn niet zijn enige kwaliteiten, het organiseren van bijvoorbeeld het 

“Weekend Duitsland” hoort daar bij en ook wordt hij alom geprezen om de 

snelheid waarmee hij een lekke band voor zijn ploegmaten weet te vervangen, 

zelfs de mensen die dat zelf ook uitstekend kunnen laten het liever Adri doen. 

Hiermee is Adri nog steeds kampioen Banden verwisselen. 



Dat wil Adri natuurlijk blijven en hij kijkt nu al hoe hij antwoord kan geven op 

het naderend gevaar van de elektrische bandenpomp van Wim Verwaal. 

Adri, je bent er altijd, ook bij slecht weer, je zet je al 25 jaar binnen het bestuur 

in voor de club, het moge duidelijk zijn dat we dat enorm waarderen. 

Adri we hopen dat je nog jarenlang je taken binnen het bestuur en de 

clubritten voor ons wilt vervullen. 

Namens alle leden Adri Bedankt. 

Ik ga je nu benoemen tot fietskolonel en je eren in de orde van het gouden 

ventieltje voor je buitengewone prestaties bij het vervangen van banden. 


