
 

Marianne Rietveld 
  
47 jaar , getrouwd 
Twee dochters( 16 en 17 jaar ) 
Werkzaam als lerares Montessori 
basisonderwijs  
Hobby's: Skie�n 
             tuinieren 
             Sporten  
             (fitness en spinning ) 

  

 

Bennie Brussaard 
  
51 jaar; 
Getrouwd, dochter van 
6 jaar, Jill. 
  
Hobby: gezin, fietsen, 
muziek en lekker eten 

  

 

Michael Nagel.  
  
Ik ben 27 jaar en ik kom uit 
Zeist. 
Ik doe al aan mountainbiken en 
wielrennen sinds mijn 14e, ben 
dus een echte fietsliefhebber. 

  

 

Irene van 
Oldenbarneveld 

 

Margot Verkaart 
  
38 jaar, getrouwd 
Twee kinderen, Nikki 9 jaar, Bas 
7 jaar. 
  
Werkzaam bij Verkaart reclame & 
promotie en Holstein Flowers 
  
Hobby's : Duiken, paardrijden, 
golf, skieen 
  
Fietsen: kan ik nog niet maar ik 
ben het aan het leren  

Jaap de Regt 

 

Hans Verkaart 
  
42 jaar 
Twee kinderen 
  
Werkzaam bij de Verkaart groep 
  
Hobby's : Voetbal en skieen 

  

 

Karin Mieras 
Ik ben 41 jaar 
Woon samen met Bert. 
  
Werkzaam bij de 
Gemeente Amersfoort 
  
Hobby's : Lezen, 
winkelen, lekker eten, 
duiken, golfen, ski�n 
en op dit moment ook 
fietsen natuurlijk. 

  



 

Jan Verboon 
  
40 jaar  
Samenwonend, 1 zoon van bijna 
7 en 1 dochter van bijna 3. 
Ondernemer, werkzaam bij de 
Verboon Groep  
Hobby�s: handbal, fietsen, 
ski�n en lezen. 

  

 

Pearl Lisser 

 

Karel Glazener  

 

Rene Weijers 

 

Andre de Rond 

 

George van Zon 
  
Leeftijd : 48 
Werk : - 
Hobby's : Vele (als 
het voor mij mogelijk 
is) 

  

 

  

Erik Jan van Geijn 

 

Geert Tetteroo 
  
Getrouwd, 3 zonen. 



 

  
  
Joram de Wit 
20 jaar 
Student 
Hobby's: wielrennen, voetbal, 

vakantie vieren  

 

Rob van der Valk 
  
Zojuist opa geworden 
van een prachtige 
kleindochter en vader 
van 4 kinderen. 
Vorig jaar heb ik een 
fietstocht van 2 
maanden en 7000 km 
gemaakt van Nairobi 
naar Kaapstad. 
Dit was onvergetelijk , 
een geweldig avontuur. 
Reden genoeg om weer 
terug te gaan maar nu 
met Cecile. 
Ik geef mij op voor de 
�langzaamste� groep. 
Hoe langer je er over 
doet hoe meer je ziet 
en beleeft ! 
Alvast zin in wat extra 
voorpret? �.kijk op 
www.3opdefiets.nl 

  

 

Cecile van der Valk  
Moeder van 4 kinderen en sinds 1 
september jl Oma !!!! 
Mijn grote �sportieve passie� is 
golf. 
Nu we aan het trainen zijn voor 
Kenia vind ik fietsen ook steeds 
leuker worden. 

  

 

Gerda Konincks 
  
leeftijd: 54 jaar 
samen 2 dochters,  
woonplaats: Gouda 
  

 

Wim Konincks 
  
leeftijd: 57 jaar 
samen 2 dochters,  
woonplaats: Gouda 

 

Alex de Ligt 
  
39 jaar, getrouwd met 
Margot, 2 kinderen joep 
van 6 en ren�e van 4. 
Hobbys zijn voetballen 
en muziek luisteren. Ik 
ben zelfstandig project- 
en interimmanager. 
  

  



  

Jos Giezeman 
  
Samen met Dani�lle drie 
kinderen: 
Lisa (11), Sophie (8) en 
Sander(5). 
  
In deze tocht komen mooie 
dingen voor mij samen: 
Tastbare goede doelen, sport, 
Afrika, natuur, avontuur en 
uitdaging. 
  
Het aftellen is begonnen� 

  
 

Arnold Steinfort 
  
Belegen fietsfanaat uit 
Zeist. Heb zoveel 
fietsen dat ik niet meer 
door mijn schuur kan. 
Rijd uit solidariteit mee 
met achterhoede. De 
korte route wel te 
verstaan. Want na 80 
km ben ik wel zo'n 
beetje klaar.  
  

 

Ren�  Venema 
 
Vader van 2 zonen 
Zelfstandig ondernemer 

 

Anton Oudshoorn 

54 jaar,  
getrouwd met Mieke en  
vader van 3 dochters.  

Hobby's: Paragliding, 
Skien en Zeilen.  

  

 

Arjen van Woerden(1956)  
 
Rotterdammer in hart en nieren 
en 26 jaar getrouwd met Paulien, 
kinderen Sabine(24),Joost(21) en 
Tessie(18).  
Werkzaam als directeur bij Argos 
Oil. (Sabine heeft in juni de 
Safaricom Marathon in het 
Lewapark (Kenia) gelopen.  
Samen met 5 vrienden hiermee 
geld ingezameld voor de Verkaart 
Stichting). (www.runforkenya.nl)  
In vrije tijd manager bij HC 
Rotterdam, spelend in de 
Hoofdklasse. Als er tijd over is, 
vertoef ik graag in Zeeland.  
Tennis en golf zijn favoriet en de 
laatste tijd "fietsend" door het 
leven. Ik heb er zin "an".  
  

  

 

Marcel Eversteijn 
  
inmiddels al weer 50 
jaar. 
zelfstandig ondernemer. 
hobbys; hardlopen / 
fietsen / triahtlon / 
gezin. 
3 kinderen  23 / 5 / 3 
jaar. 
  

 

Toos van den Berg (52)  
  
getrouwd met Wilbert 
Nieuwstraten (57). 
Samen 4 kinderen; een tweeling 
van 30, zoon van 21 en de 
jongste Marieke is 17. Marieke is 
in Mombasa geboren toen Wilbert 
en ik daar ontwikkelingswerk 
deden. We hebben daar een 
enerverende fantastische tijd 
gehad. Deze trip met Verkaart is 
behalve fietsen voor een goed 
doel, ook een nostalgische reis. 
Ik werkte daar als 
kinderfysiotherapeut in een 

 

Wilbert Nieuwstraten 
(57)  
  
getrouwd met Toos van 
den Berg (52).  
Als tropenarts voor 
lepra en t.b.c. 
bestrijding heb ik in 
Coast Province gewerkt. 
Tevens heb ik daar in 
het bestuur gezeten 
van een 
Revalidatiekliniek in 
Mombasa en 
meegewerkt aan het 
beleid voor Community 



kleine Revalidatiekliniek. 
Inmiddels werk ik nu als 
orthopedagoog in het 
Revalidatiecentrum te Leiden. 
Hobbies zijn roeien, zeilen, 
wandelen, fietsen, tekenen en 
schilderen, naaien en toneel/ 

cabaret.  

Based Rehabilitation. In 
Den Haag werk ik 
inmiddels 16 jaar als 
revalidatie arts en geef 
les op Instituut 
Neurowetenschappen. 
Mijn hobbies zijn zeilen, 
fietsen, wandelen, 
knutselen, lezen en 
eigenlijk ook mijn werk. 
Ik zit in verschillende 
besturen zoals Comite 
Nederland Vietnam, 
padvinderij voor 
lichamelijk 
gehandicapten en de 
werkgroep 
transculturele 

revalidatiegeneeskunde  

 


