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WV EEMLAND-KRANT 
 

 
 

 

Nieuwe vertrouwenspersonen  
BESTUUR 

WV Eemland vindt het belangrijk dat je veilig en verantwoord kunt 
sporten. Daarom nemen we signalen over ongewenst gedrag serieus. 
De club onderschrijft de (elf) gedragsregels die door NOC*NSF en de 
sportbonden zijn opgesteld. Deze regels zijn er om de risico’s op 
ongewenst gedrag in de relatie tussen sporter en 
trainer/coach/begeleider te verkleinen. Ze fungeren als toetssteen voor 
het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. 

Het bestuur is verheugd met de aanstelling van 
twee nieuwe vertrouwenscontactpersonen. Het 
zijn: Nathanie Pols, moeder van jeugdrenner 
Sara, en oud-voorzitter Huub Stammes.  
Voor meldingen of klachten kun je met (een van) 
hen contact opnemen.  
 
 

In het kader van “Veilige Sportomgeving” beschikken trainers, coaches 
en begeleiders van WV Eemland over een zogeheten Verklaring 
Omtrent Gedrag. Deze zullen voor 2021 opnieuw worden aangevraagd. 
De administratie ligt bij het bestuur.  

 

Een nieuwsbrief? Ja, maar dan 
anders! We gaan proberen deze 
(voorlopig) elke twee maanden te 
maken, hopelijk vol met nieuws 
en wetenswaardigheden, 
uitslagen, veel foto’s, etcetera. En 
daar hebben we jou bij nodig! We 
zoeken daarom per categorie naar 
‘correspondenten’. Mail naar 
eemlandkrant@gmail.com   

 
IN DIT NUMMER 

 
• Puck wint EK 

• Afscheid Huub Stammes 

• Nieuwe VCP/VOG 

• Contributie niet verhoogd 

• Hein Vinke bestuurslid 

• Gezocht: Voorzitter  

• “Eemland 2.0” met onder-
steuning van Rabobank 

• Baanverlichting  

• Veldrijden: geen MNC, wel NK? 

• Speciale clubshirts voor Nienke 
en Puck 

• Darren naar Jumbo Visma 
 
 
Colofon 

Redactie: Gert Jan Nederend / René 
Leijen 
 

 www.wveemland.nl/ 

 
eemlandkrant@gmail.com  

 
wveemland 

 
@WV_Eemland 

 

  

Puck Pieterse werd op 8 
november jl. in Rosmalen 
Europees Kampioen 
Veldrijden 2020 in de 
categorie Belofte Vrouwen 

mailto:eemlandkrant@gmail.com
http://www.wveemland.nl/
mailto:eemlandkrant@gmail.com
http://www.facebook.com/wveemland
https://www.twitter.com/wv_eemland
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Speciale shirts voor Nienke 
en Puck 
NIEUWELINGEN/BELOFTEN 

       
 
Twee prachtige clubshirts werden onlangs overhandigd aan 
twee kampioenen.  
Nienke Vinke werd Nederlands kampioen tijdrijden bij de 
Nieuweling-meisjes. Ze reed de tijdrit van15,8 km in 22,26 
minuten, met een gemiddelde van ruim 42 kilometer per 
uur. Nienke kreeg daarom haar speciale NK-trui met 
clubkleuren en -sponsoring.  
 
Puck Pieterse kreeg de trui voor haar EK-titel bij het 
Veldrijden in de categorie Beloften. Ook de gemeente 
Amersfoort eerde Puck. Van de wethouder Sport kreeg ze 
een grote bos bloemen.  

 

 

DE BESTE WENSEN 
 

Het bestuur wenst alle renners, 

trainers, coaches, begeleiders, 
ouders én sponsoren een gelukkig 

en vooral gezond 2021 ! 

Geen MNC, wel NK?  
BESTUUR 

‘In het veld’ wordt deze winter maar weinig 
gereden. Vrijwel alle wedstrijden zijn afgelast. 
Recent werd ook de hele Midden-Nederland 
Competitie van de kalender gehaald, inclusief 
de ‘finales’ die (half januari) op ons eigen 
clubparkoers gehouden zouden worden.  
 

 
 

Op de kalender staan nog wel enkele 
Nederlandse Kampioenschappen Veldrijden 
maar het is afwachten of die door mogen-
kunnen gaan. Datums en lokaties zijn echter 
als volgt:  

Elite/Beloften 
Zondag 10 januari Zaltbommel 

Junioren 
zondag 10 januari Zaltbommel óf zondag 24 
januari Hoogeveen 
 
Beloften 
zondag 10 januari Zaltbommel 
 
Nieuwelingen 
zaterdag 23 januari Hoogeveen 
 
Amateurs/Sportklasse 
zondag 24 januari Hoogeveen 
 
Masters 
zondag 24 januari Hoogeveen 
 
Jeugd 
zaterdag 6 en zondag 7 februari Alphen (NB) 
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WV Eemland op weg naar … 
BESTUUR 

Onder de noemer Eemland 2.0 is een groep leden, met 
ondersteuning vanuit de Rabobank en NOC*NSF, bezig om van 
WV Eemland weer een bruisende, brede en in alle opzichten 
gezonde club te maken. Een met veel activiteiten, met een 
prachtige en unieke accommodatie als middelpunt en 
ontmoetingsplek voor veel verschillende doelgroepen. Intussen 
zijn, corona of niet, vier groepen aan de slag gegaan, met ieder 
een eigen thema: nieuwe mensen en activiteiten, sponsoring, 
communicatie en clubhuis.  
 
Nieuwe mensen en activiteiten 
In de wielersport gaat het al lang niet meer om alleen maar 
wegwielrennen of veldrijden. Mountainbiken is veel populairder 
geworden en sinds kort is ook ‘gravel’ in opkomst. Daarnaast is er 
een groeiende groep recreatieve fietsers die gerichter wil trainen 
en zijn er nieuwe doelgroepen, zoals senioren, scholieren, 
gehandicapten en mensen met niet-westerse achtergrond.  
 
Sponsoring 
Ook de manieren waarop bedrijven aan sponsoring doen, zijn de 
afgelopen tijd veranderd. Nog los van corona, bedrijven houden 
steeds meer de hand op de knip. En waar veel clubs voorheen een 
financiele bijdrage vroegen, is de trend nu relatiebeheer en 
evenementsponsoring.  
 
Communicatie 
Een website en een facebook-pagina is niet meer voldoende om 
zichtbaar te blijven voor mensen van binnen én buiten de 
vereniging. Sterker nog, om meer mensen van buiten te trekken, 
moet de communicatie op meerdere platforms plaatsvinden en 
gericht zijn op meerdere doelgroepen. Dat kan met interviews, 
foto´s en filmpjes,een wielerkalender, verslagen van wedstrijden of 
toertochten, en nog veel meer. Deze nieuwsbrief is een eerste 
poging!  
 
Clubhuis 
Het clubhuis is de centrale plek waarbinnen het clubleven zich 
afspeelt, middelpunt van activiteiten, een plek waar je je welkom 
voelt. Hoe zit die ‘huiskamer’ er straks uit?  

Gezocht  
 
We zoeken vooral naar ‘energie’ – 
vanuit een ´gemeenschappelijke 
droom´ maken we concrete plannen 
en zoeken we naar mensen die zich 
daarvoor willen inzetten. Interesse?  
 
Commissie  Contactpersoon 
Nieuwe mensen 
en activiteiten 

Henk van Rijn / 
Hein Vinke 

Sponsoring Frank Nijdam 
Communicatie Gert Jan Nederend 

/ René Leijen 
Clubhuis Erik Schepers 

 

27 december: Social Christmas Ride 
 
Op ‘derde kerstdag’, zondag 27 december, organiseert Keistad 
Fietsfestival, partner van WV Eemland, Social Christmas Ride.  
Er zijn twee mooie GPX-routes beschikbaar: een race route van 45 
km en een gravelroute van 55 km. Start (vanaf 10 uur) en finish 
zijn bij Het Lokaal (Oliemolenhof 50), onderweg is er koek en 
zopie. Meedoen kost 5 euro. 
Meer info: https://www.keistadfietsfestival.nl/ 

 

 

 
 

Een mooi voorbeeld van  
intensiever gebruik van het 
parkoers: ROC Sportcollege 
hield onlangs op onze wieler-
baan een 5 km run voor 
leerlingen. 

https://www.keistadfietsfestival.nl/
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WV Eemland doet mee aan Rabobank 
Verenigingsondersteuning!  

BESTUUR 

 
 
Als vereniging kennen wij veel uitdagingen. Rabobank Amersfoort Eemland ziet het belang van lokale 
verenigingen, nu en in de toekomst, en gelooft in de kracht van deze clubs. In samenwerking met NOC*NSF 
helpen zij daarom zeven verenigingen uit de regio, waaronder WV Eemland, middels het programma 
Rabobank Verenigingsondersteuning. Dit programma bestaat uit intensieve begeleiding bij het invullen van 
onze ambities op het gebied van financiën, bestuur, gezondheid, duurzaamheid en maatschappelijke rol. Door 
deze ondersteuning maken wij WV Eemland zelfredzamer en toekomstbestendig.  
Begin 2020 zijn we van start gegaan met het programma dat in totaal twee jaar zal duren. Binnen het 
programma staat onze wil en ambitie centraal. Met ondersteuning van Marco Kooiman, verenigingsexpert 
vanuit NOC*NSF, en Marc Trein, ambassadeur vanuit Rabobank Amersfoort Eemland, focussen wij ons de 
komende periode op saamhorigheid en verbreding van de clubmogelijkheden.  
Lees meer over Rabobank Verenigingsondersteuning op https://www.rabobank.nl/over-ons/sponsoring/  

 

Hoog bezoek  

 

JEUGD/NWL/JUN 

 
Op donderdag 5 november jl. was het eindelijk 
zover! Wereldkampioene Anna van der Breggen 
trainde mee, eerst in het veld met de jeugd en 
daarna op het asfalt met nieuwelingen en 
junioren. De kids genoten, zeker toen Anna 
meedeed met fietstikkertje. Later op de avond 
ging het gas erop en moesten de nieuwelingen 
flink doortrappen om haar bij te houden. Een 
mooie ervaring voor onze renners!  
 
Bekijk meer foto’s hier 

 

  

https://www.rabobank.nl/over-ons/sponsoring/
https://www.facebook.com/JeugdWVE/posts/816040812542720
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Van de bestuurstafel … Van Bekkum 
naar Jumbo-
Visma 
JUNIOREN 

Tweedejaars Junior Darren 
van Bekkum rijdt vanaf 1 
januari 2021 bij het Jumbo-
Visma Development Team. 
Darren, die pas sinds 2018 in 
competitieverband fietst, had 
een ander wegseizoen dan 
gepland.  
 
"Mijn 2e jaar bij de junioren is 
door het afgelopen jaar 
natuurlijk anders verlopen dan 
gehoopt. Wedstrijden waren er 
nauwelijks en ik heb me 
moeten vermaken met online 
koersen". 
 
Op een trainingskamp van 
KNWU en Team Jumbo-Visma 
liet hij zien “aardig te kunnen 
trappen". Dat leidde dus tot 
een contract (voor twee jaar).  
 
Darren blijft echter voorzichtig: 
"verwachtingen voor de 
aankomende jaren wil ik nog 
niet echt uitspreken. Ik moet 
eerst nog wat ervaring 
opdoen. Daarvoor zit ik wel op 
de juiste plek. De begeleiding 
is hier top en ik kijk uit naar de 
samenwerking met deze ploeg 
om zo stappen te zetten in 
mijn carrière". 
 

 

 

WEDSTRIJDEN 

Voor 2021 geldt het ‘gebruikelijke’ 
wedstrijd-programma, inclusief 
dinsdag- en donderdagcompetitie, 
ZMW’en en de landelijke veldrit. 
Voor clubwedstrijden is in 2021 
minimaal de nieuwe KNWU-
Startlicentie.Leden moeten die zelf 
aanvragen, via KNWU.nl. De 
tarieven voor deze startlicentie zijn 
leeftijd afhankelijk. 
 
BAANVERLICHTING 

Zeker in deze veldrij-maanden 
voelen we het gemis van goede 
baanverlichting. Met de gemeente 
wordt begin januari (digitaal …) 
overlegd over de mogelijkheden 
om het parkoers, net als de 
voetbalvelden op het sportpark, te 
voorzien van verlichting.  

 
RONDJE CATEGORIEEN  

Jeugd: Het aantal jeugdleden is, 
ondanks covid, stabiel, bijna vijftig. 
Het jeugdkamp kon, door diezelfde 
covid, twee keer niet doorgaan. De 
zaterdagtrainingen zijn op Soester 
Hoogt nu het parkoers bij Zon & 
Schild (wederom: covid) niet 
beschikbaar is. Donderdagavond 
wordt op het eigen parkoers 
getraind. 
 
Nieuwelingen/Junioren: Na een 
enthousiast en mooi trainingskamp 
in Limburg kwam de lock-down. Er 
werd echter volop digitaal getraind, 
vanaf mei was het parkoers weer 
toegankelijk. Er wordt volop 
getraind (di/do avond, zaterdag e 
zondag). 
 
Senioren: Waar 18-minners al snel 
weer mochten trainen, hadden de 
senioren de meeste last van alle 
covid-maatregelen. Rond de 
zomer waren er gelukkig weer wat 
(verkochte) competities en zelfs 
een CK en een DK.   

HEIN VINKE BESTUURSLID 

Op de ledenvergadering is Hein 
Vinke gekozen tot bestuurslid. Hein 
zal de komende maanden vooral 
bezig zijn met alle plannen rond 
“Eemland2.0”.  
 
Huub Stammes zwaaide af bij de 
onlangs gehouden ledenvergade-
ring maar blijft als  vertrouwens-
contactpersoon aan de club 
verbonden.  
 
VOORZITTER GEZOCHT 

Een nieuw bestuurslid is nog geen 
nieuwe voorzitter. We zoeken dus 
nog altijd naar een opvolger van 
Huub.  
 
COMMUNICATIE 

Het vertrek van Huub is een van de 
aanleidingen om de communicatie 
met de leden te actualiseren. Deze 
nieuwsbrief is daar het eerste 
voorbeeld van. Ook de sociale-
media accounts van de club zullen 
vernieuwd worden, al was het maar 
voor uniformiteit en clubimago. 
Leden die in het verleden zelf 
accounts geopend hebben, kunnen 
medebeheerder worden van de 
officiële club-accounts.  
 
CONTRIBUTIE BLIJFT GELIJK 

De contributie voor 2021 blijft gelijk 
aan die voor 2020: leden tot 15 jaar 
betalen 85 euro per jaar, leden van 
15 jaar en ouder 130 euro per jaar.  
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“Er is een tijd van komen, en een tijd van gaan”. Dat is een bekend gezegde, en 

voor mij nu van toepassing op het voorzitterschap bij WV Eemland. Ik heb deze 
functie zes jaar met veel plezier vervuld. Mijn verhuizing 60 km van de club zorgde 
voor mijn besluit om uiteindelijk te stoppen. Vanavond heb ik in de eerste digitale 

Algemene Ledenvergadering afscheid genomen. Dat was een aparte ervaring: 
weinig warms qua sociaal contact met de leden. Te klinisch en letterlijk op afstand, 

maar gezien corona kan het niet anders. Wel mooie woorden, waarvoor veel dank.  
 

Ik heb het voorzitterschap altijd met veel plezier vervuld en heb in het bestuur fijn 

kunnen samenwerken met Henk, Henk, Dannie en Gert-Jan, en eerder ook met 
Chris. Hein vliegt nu in, met een andere portefeuille.  
 

Mijn dank gaat uit naar de vrijdagploeg, naar Chris voor de gehele 
kledingafhandeling, naar Jos voor de ledenadministratie, naar de sponsors voor het 
vertrouwen en de munten, naar de jeugdcommissie, de trainers en alle begeleiders 

voor al hun inzet, week in, week uit. Dat is de rijkheid van een vereniging.” 

Ik ga jullie missen! Bedankt en tot ziens op de   

 AFSCHEID VAN HUUB  

Op de (digitale) ALV 2020 namen 

we afscheid van Huub Stammes, 
die zes jaar “met veel plezier” 

voorzitter was. Hij verhuisde 
onlangs naar Loenen, ca. 60 km 
verderop, en “voor veel zaken te 

onhandig en te ver”. Met enige 
spijt geeft Huub daarom de 

voorzittershamer terug.  

 


