
Jan van de Sande Memorial 30 april 
 

 
 
Op 7 mei is het een jaar geleden dat Jan van de Sande onverwachts is overleden. Jan was 
een geliefd clubman en vele jaren wegkapitein van de D-groep. In die functie nam hij ons 
mee op vele tochten in binnen- en buitenland. Veel van die tochten voerden naar het 
Brabantseland, de streek waar hij werd geboren en waar hij opgroeide voordat hij als student 
neerstreek in Wageningen waar hij de rest van zijn leven woonachtig bleef. Op die manier 
kwam hij toch nog regelmatig in de buurt van Boekel, zijn dorp. 
 
Om hem te gedenken organiseren wij op zaterdag 30 april 2016 een herdenkingstocht die 
zijn naam draagt: de Jan van de Sande Memorial en onze bestemming is natuurlijk Boekel. 
De opzet is als volgt:  

- Om 8.45 uur verzamelen in het clubhuis. Daar krijgt iedere deelnemer een bon voor 
koffie met appelgebak in Boekel.  

- Om 9.00 uur vertrek naar Boekel; in principe rijden we in de bekende groepen (of 
individueel als men dat wenst) zoals we ook op zaterdag rijden; mensen die geen 
vaste groep hebben, kunnen zich aansluiten bij een van de D-groepen. 

- De groepen rijden of via een zelf gekozen route naar Boekel of volgen de GPS-route 
die door Edwin Claessen wordt samengesteld en die in ieder geval aan de D-
groepers en de wegkapiteins wordt toegestuurd 

- Deze route voert in ieder geval langs het ouderlijk huis aan De Volkelseweg 8 in 
Boekel, het huis waar Jan vele jaren heeft gewoond en dat nu een kachelmuseum is. 
Ook de andere groepen kunnen daar langs fietsen want het ligt vanuit Volkel vlak 
voor Boekel.  



                                                  
- Om 12.00 uur is er een ceremonie op de begraafplaats aan de Raadstraat in Boekel 

waar we een bloemstuk neerleggen op het graf van zijn ouders waarop een tegel ter 
nagedachtenis van Jan. Wie wil, kan daarbij aanwezig zijn. Het graf ligt in het 
achterste gedeelte na de haagafscheiding derde of vierde pad links.  

 

                      
 

- Aansluitend gaan we naar het eetcafé waar Cees, Jan en ik op 4 mei 2015 tijdens 
onze terugreis van de Belgische grens een tussenstop hebben gemaakt. Dat is 
eetcafé La Compagnie, Kerkstraat 52 in Boekel aan de doorgaande weg. Tegen 
inlevering van de verstrekte bon krijgt men daar twee consumpties (koffie/thee/fris) 
met appelgebak. Andere of meer consumpties zijn voor eigen rekening. 

 

                                            
  



 
- Daarna op eigen gelegenheid in groepen (of individueel) terug naar het clubhuis in 

Wageningen. Daar krijgt men twee consumptiebonnen die alleen op die dag geldig 
zijn. Werp voor het vertrek ook nog even een blik op het standbeeld van Leontien van 
Moorsel, beste wielrenster aller tijden volgens de chauvinistische Boekelianen, op het 
plein voor het gemeentehuis. 

 

                                    
- De kosten voor deelname bedragen € 5 per persoon, contant vooraf af te rekenen bij 

Cees van Nieuwenhuijsen, graag in afgepast geld.  
- In het clubhuis hangt sinds zaterdag 9 april een intekenlijst. Vul die svp van tevoren in 

zodat we weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen. Dat is voor de 
organisatie belangrijk om te weten. 

 
Tot slot: overbodig om te zeggen dat we hopen op veel deelnemers aan deze unieke 
clubtocht ter nagedachtenis van Jan van de Sande. 
 
Mede namens Cees van Nieuwenhuisen  
 
Berrie Ruijling 


