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RONDE VAN
UGCHELEN

Op een met veel zon over-
goten donderdagochtend 

zijn wij te gast bij Gerrit 
Möhlmann, de man van het 
mooie Autoschade- en Spuit-
bedrijf aan de Paramariboweg 
9 in Apeldoorn Zuid aan de 
voet van de A1.

Waar we eigenlijk voor komen is de 
Derny. Want Gerrit’s grote passie is: 
Wielrennen. Zelf heeft Gerrit veel 
gefi etst. Het zit in de genen van 
de familie, want zoon Peter is ook 
besmet met de grote passie: Wiel-
rennen. Gerrit gaat er even goed 
voor zitten en begint enthousiast 
te vertellen en haalt tussen de 
bedrijven door wat oude foto’s te 
voorschijn waar hij in volle glorie 
aan het “gangmaken” is o.a. met 
Peter als renner. Na de actieve pe-
riode wielrennen en een periode 
van rust begint Gerrit in 1998 met 
de Derny-sport. Hij wilde toch wat 
doen in de wielersport, geen trai-
ner o.i.d. maar toch iets actiefs en 
zodoende kwam hij bij de derny’s 
terecht. Het is een sport die zowel 
op de baan (binnen) als buiten als 
op de weg beoefend wordt. Ger-
rit kun je in het hele land, zelfs 
in het buitenland (o.a. Duitsland, 
België) tegen komen met zijn der-
ny’s. In Antwerpen b.v. rijden we 

een wedstrijd 
dwars door de 
stad, een ge-
weldig spek-
takel. In de profronde 
van Surhuisterveen heeft hij ren-
ners achter de derny, die normaal 
skeeleren. 

Wat is eigenlijk een derny? Ger-
rit haal een gerestaureerde derny 
van stal. Een prachtig exemplaar. 
Keurig in de lak (hoe kan het ook 
anders met zo’n bedrijf) en glim-
mend chroomwerk. Gerrit heeft 10 
exemplaren waarop de gangma-
kers van het dernyteamapeldoorn.
nl rijden. Een derny is een soort 
fi ets met een motor, waar je ook 
met mee moet trappen om de juis-
te snelheden te bereiken. Je hebt 
de lichte motoren (80 cc) en de 
zware motoren (125 cc). Achter 
zo’n derny rijdt een wielrenner en 
getweeën proberen de gangmaker 
en de wielrenner zo snel mogelijk 
een bepaald parcours af te leggen. 
De gangmaker (bestuurder van de 
derny) dient als windvanger en 
het is dus de bedoeling, dat de 
renner zo dicht mogelijk achter 
de derny rijdt, met zijn voorwiel 
bijna tegen de achterkant van de 
derny aan, zoveel mogelijk uit de 
wind.
Er kunnen snelheden gehaald 
worden van: 60-70 km/uur (goede 

renner), +/- 60 km/uur (een min-
dere) en de jeugd vliegt met een 
snelheid van 50-55 km/uur over 
de baan/asfalt. Derny’s zijn auto-
maten, dus geen versnellingen en 
komen langzaam op gang. Dit is 
ook noodzakelijk anders houdt de 
renner het niet bij. De gangma-
ker bepaalt in eerste instantie de 
snelheid, maar wil de renner toch 
harder dan roept hij dat naar de 
gangmaker. Het is dus zaak, dat 
de gangmaker geconcentreerd 
blijft op de renner. Het kan ook 
gebeuren, dat het te hard gaat en 
de renner “los” komt van de derny 
en dat is juist net niet de bedoe-
ling. Hoe beter de renner is, hoe 

dichter hij achter de derny 
rijdt. Nieuwelingen 
willen in het begin 
van een wedstrijd 
nog wel eens te hard 
van stapel lopen en 
worden dan door Ger-
rit getemperd, anders 
is tegen het eind van 
de wedstrijd de beken-

de pijp leeg en dat moet niet.

Gerrit heeft in al die jaren veel 
ervaring opgedaan en kent onder-
tussen ook veel renners en ren-
sters. Niet elke renner kan achter 
een derny rijden, het is nog wel 
een kunst op zich. Om gangmaker 
te zijn moet je een licentie heb-
ben. Gerrit heeft een B-licentie 
evenals zoon Peter, want die heeft 
zich ondertussen ook aangesloten 
bij het clubje gangmakers. Het is 
een select groepje: Gangmakers. 
Tijdens de “Futurumshop.nl-Ronde 
van Ugchelen”, 16 augustus 2012, 
rijdt Gerrit met nog 12 andere 
gangmakers, waaronder een Bel-
gische collega, zijn rondjes. Een 
aantal bekende oud-wielrenners 
doen er mee: o.a. Steven Rooks, 
Leon van Bon, Henk Lubberdink, 
Maarten den Bakker. 
De directeur van de Futurumshop, 
hoofdsponsor van de Ugchelse 
wielerronde, Harmen v.d.Meulen 
start als oud wielrenner ook ach-
ter een derny.
Gerrit en zijn mannen rijden voor 
de derde keer mee in Ugchelen. 
Hij vindt het leuk werk en is ook 
trots op dit werk: Gangmaker.  

Gangmaker met hart en ziel ...

In de veertien jaar dat Peter Schouten bedrijfsleider van de 
Dekamarkt is, heeft hij al een aantal zomerfeesten mee-

gemaakt. Sinds de laatste jaren gaat de wielerronde door het 
centrum van Ugchelen. Consequentie daarvan is, dat de super-
markt aan de Ugchelseweg ook op die dag eerder moet sluiten. 
Op de donderdag gaat het bedrijf al om 17 uur dicht. Ook op 
de vrijdag en de zaterdag van het Zomerfeest Ugchelen sluit de 
Dekamarkt eerder, dan om 18 uur. 

Schouten: ,,De zaterdag is met 
name een hele gezellige dag met 
al die activiteiten. Financieel is 
het voor ons misschien niet ge-
weldig, maar Ugchelen staat wel 
weer op de kaart. Het is heel ge-
zellig. De kar, met optredens van 
zeemanskoren, staat voor onze 

deur. Dan hoor je soms de klanten 
meezingen als ze binnen komen. 
De vroege sluiting op de vrijdag 
en de zaterdag is ook om het alco-
holgebruik te verminderen.’’ 
Een uitbreiding van de winkel en 
de naamswijziging in Dekamarkt 
,,de oudere generatie van boven 

de 40+ zegt allemaal nog Ko-
mart’’ zijn de veranderingen van 
de laatste jaren. ,,We willen in de 
toekomst graag nog groter. Vooral 
voor het luxe segment. Bijvoor-
beeld met oog op een completer 
wijnassortiment. We hebben nu 
rond de 120 soorten. De klant in 
Ugchelen stelt er prijs op dat we 
veel keus hebben. Het duurdere 
segment verkoopt goed in Ugche-
len’’, weet de bedrijfsleider. Die 
uitbreiding laat nog op zich wach-
ten. ,,We hebben de ruimte nu 
niet.’’ Aan duurzaamheid wordt, 
ook bij de Dekamarkt, veel aan-
dacht besteed.  Er komen steeds 
meer biologische producten in de 
schappen en producten met zo 

min mogelijk E-nummers. Schou-
ten: ,,Aan het verminderen van 
energieverbruik wordt driftig ge-
werkt.’’

,,In deze crisistijd zie je dat men-
sen de aankopen verdelen over 
meerdere winkels’’, is de bedrijfs-
leider opgevallen. ,,We proberen 
als Dekamarkt zijnde wat voor het 
dorp te betekenen.’’ Peter Schou-
ten noemt de fi etsvierdaagse en 
de rolstoelvierdaagse als voor-
beelden waar het bedrijf een bij-
drage aan heeft geleverd. Of het 
zomerfeest goed of slecht is voor 
de omzet van de Dekamarkt is vol-
gens Peter Schouten niet altijd te 
meten, ,,In eerste instantie is het 

minder positief. Het kan zijn dat 
je het in de maanden erna weer 
inhaalt met klanten die van bui-
tenaf komen. Maar het zomerfeest 
is voor de uitstraling van het dorp 
geweldig.’’ 

Ook Dekamarkt omarmt het Zomerfeest!
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Futurumshop.nl Ronde van Ugchelen 
op donderdag 16 augustus 2012
Vanaf 16:00 uur opbouw parkoers, vanaf 17:30 uur parcours 
afgesloten voor alle verkeer
18:00 uur start nieuwelingen achter derny’s
18:45 uur start Amateurs -criterium over 60 km
20:30 uur start prominenten achter derny’s

vanaf 21:30 zal de funrace met steps gehouden worden op een 
deel van het parcours t.w. vanaf Kapsalon Edward tot de C1000 
aan de Molecatenlaan, de rest van het parcours is dan weer vrij.


