
 

OBV ‘Uitje’ & meer 

Nadat corona ons vorig jaar in de wielen reed, kon het gebruikelijke OBV ‘Uitje’ dit 
jaar gelukkig weer worden georganiseerd. Onder de vlag van de Lions Rabo 
fietstocht nam de OBV op zondag 27 juni deel met 7 vierwielers met chauffeurs, 
waaronder ook de ‘Diligence’.   
Bij de voorbereiding hadden we deze keer te maken met diverse hobbels. In het 
bestuur hebben we veel nagedacht over de risico’s en er was ook overleg met de 
gemeente en Tympaan. Tot kort voor de ‘go/no go’ beslissing bestond er ook 
onzekerheid of er meerdere passagiers per auto vervoerd mochten worden. En met 
de ‘1,5 meter regel’ was het passen en meten om deelnemers gezamenlijk te kunnen 
ontvangen in de Angstelborgh. Maar het lukte en dat op een zonnige dag! 
De gebakjes bij de koffie herinnerden ons aan ‘houd afstand’, maar het was er niet 
minder gezellig om. Na wat late afmeldingen telden we 25 enthousiaste OBV leden 
die na het lange ‘ophokken’ snakten  naar een plezierige verpozing en samenzijn. 
           
Het reisje verliep in colonneverband en met een slakkengang. De eerste controlepost 
was bij de Punt in Baambrugge waar de routekaart uitgebreid werd afgestempeld. 
We hielden er rekening mee dat bestuurders elkaar uit het oog zouden kunnen 
verliezen. Daarom was er een korte tussenstop gepland op het vliegveld aan de 
Noodweg in Hilversum, ook bedoeld voor eventuele passagiers ‘in nood’. 
Deelnemers ‘misbruikten’ de gelegenheid echter ook om elkaar uitgebreid te 
ontmoeten: er viel immers heel wat in te halen. Door flink te snijden in het 
vervolgtraject, werd de lunchlocatie bij Fort Uitermeer toch nog tijdig bereikt. 
Hoewel in de nabijheid van Abcoude gelegen (bij Weesp en aan de Vecht) bleek 
deze schitterende plek met terras voor velen een verrassing. Het paviljoen heet er 
‘Uit & Meer’ en dat past ook mooi bij de titel van dit verslagje. Na de ‘bubbels’ en de 
lunch met als dessert zowel ijs als advocaat was iedereen vrij om te gaan. Abcoude 
en Baambrugge was niet ver meer, en dat was maar goed ook. 
 
Door de naweeën van corona vond de finale in de Sprong in het nieuwe sporthuis 
helaas in kleine kring plaats. Uit handen van burgemeester Maarten Divendal  en 
Rabo directeur Ugur Pekdemir mocht Dick Kok een cheque ter waarde van 488 euro 
in ontvangst nemen die ten goede komt aan gesubsidieerde activiteiten voor onze 
OBV leden. Dit was een welkome bijkomstigheid van deze dag die volgens de 
deelnemers toch al méér dan geslaagd was.  
 
Wij danken de vrijwillige chauffeurs, Tympaan en onze collega’s voor de hulp bij de 
organisatie. Volgend jaar weer, maar dan wel graag zonder corona ;-) 
 
Marian Koekenbier en Jan Popping 
 
 


