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BAS VAN DER PEET NIEUWE 

VOORZITTER!  
BESTUUR 

 

In haar zoektocht naar een nieuwe 
voorzitter heeft het bestuur BAS 
VAN DER PEET bereid gevonden 
deze functie te vervullen.  
Het bestuur heet Bas van harte 
welkom en draagt hem dan ook 
graag voor op de eerstkomende 
algemene ledenvergadering. Hij 
gaat nu al aan de slag. Met veel 
enthousiasme, zegt hij zelf. “Ik ben 
verheugd de club te mogen helpen 
om de continuïteit te waarborgen”.  

Veel leden kennen Bas (50, uit Hooglanderveen) als vader van Yoep 
(beloften) en Berend (jeugd). “Ik hoop met mijn enthousiasme en drive 
bij te dragen aan de groei van de club. Dat we binnenkort weer 
wedstrijden mogen rijden én de plannen in het project Eemland 2.0 zijn 
mooie vooruitzichten”.  

Pagina 3: “Iets terugdoen voor de club” 
 

OPEN DAG WV EEMLAND 
 

 

Op 22 augustus wordt tijdens 
LaVuelta033, met start en finish bij WV 
Eemland, gelijk een open dag gehouden 
bij de vereniging. Een mooi moment om je 
als vereniging te kunnen profileren als er 
zoveel “fietsvolk” bij je op bezoek komt! 
 
Zo wordt mede aan de deelnemers van 
LaVuelta033 een introductietraining 
aangeboden, die later in het jaar bij 
inschrijving kan worden gegeven. 

 
Voorts komen er diverse informatiestands zoals van de Zuiderzee 
Klassieker. Als de coronaomstandigheden mee willen werken, moet het 
op deze dag een heus fietsfeest worden op en naast het parkoers!  

Save the Date!  
Meer informatie uiteraard in de volgende Eemlandkrant.   

  

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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“IETS TERUGDOEN VOOR DE CLUB” 
BE 
BESTUUR 

In haar zoektocht naar een nieuwe voorzitter heeft 
het bestuur BAS VAN DER PEET bereid gevonden 
deze functie te vervullen. Hij moet nog officieel 
benoemd worden maar Bas is duidelijk over zijn 
motieven. "Ik ben heel blij met wat de club voor 
onze kinderen betekent en ik wil graag iets terug-
doen voor de club", zei hij tegen de Eemlandkrant.  

Wie is Bas en wat doet hij allemaal?  
“Ik kom oorspronkelijk uit Baarn, sinds 1996 woon 
ik samen met Mariska in de gemeente Amersfoort. 
Eerst in Kattenbroek, vervolgens in Nieuwland en 
nu in Hooglanderveen. In juni verhuizen we naar 
Hoevelaken, nog steeds heel dichtbij”. 

“Mijn opleiding was in Hilversum: HTS Elektronica. 
Ik heb daar heel weinig mee gedaan. Sinds 1993 
ben ik actief in de ICT sector en heb daar van alles 
mogen doen. Sinds 2015 heb ik daar installatie-
bedrijf EnShared aan mogen toevoegen. In het 
heden verdeel ik mijn tijd over Zonatlas, EnShared 
en interim-opdrachten. Nu ben ik bezig met een 
bedrijf wat Internet-of-Things oplossingen maakt”. 

“Mijn hobby? Dat zijn de sporten van onze 
kinderen, voetbal en natuurlijk wielrennen, veld-
rijden, mtb-en. Ik kan niet voetballen, ik kan wel 
fietsen! Komend najaar ga ik de Eroica rijden in 
Toscane en in het winterseizoen wil ik graag de 
MNC’s gaan rijden”.  

Hoe ben je bij de club gekomen?  
Bas kwam, net als zovelen bij WV Eemland, via zijn 
zoon bij de club terecht. Herkenbaar: “Yoep werd 
lid, ik werd chauffeur”.  
Bas was kok tijdens kamp, verleende hand- en 
spandiensten bij wedstrijden. “Sinds een paar jaar 
ben ik met Zonatlas.nl ook sponsor”. Bas stapte ook 
zelf op. "Ik mag mijzelf inmiddels fervent wielrenner 
noemen." 

Toen hij werd benaderd voor de rol als voorzitter, 
hoefde hij niet lang na te denken. "Ik vond het tijd 
worden om mij op structurele basis in te zetten. Op 
die manier kan ik wat terugdoen voor de club." 

Welke uitdagingen liggen er voor de club en hoe 
gaan we die te lijf  
“Leden boeien, binden en dus behouden is een 
uitdaging. Wat is de toegevoegde waarde van de 
club als je geen wedstrijden kan rijden? De club-
liefde zal namelijk niet eeuwig duren”. 

 
Verder ziet hij voldoende uitdagingen: “De 
ontwikkeling van de nieuwe wijk Hoefkwartier, nabij 
de wielerbaan, biedt kansen voor de club. Net als de 
samenwerking met Jumbo-Visma Academy en 
natuurlijk het projectplan WV Eemland 2.0 dat we 
samen met de Rabobank hebben gemaakt”.  

Wat verwacht je van 2021 en 2022? 
Bas lacht: “Dat we weer wedstrijden gaan rijden 
natuurlijk! In 2022 zal het allemaal weer normaal 
zijn, dit jaar zullen we langzamerhand weer gaan 
starten. Ik hoop dat het winterseizoen weer normaal 
zal zijn, dan kan ik namelijk zelf ook mijn wedstrijden 
gaan rijden!” 

Maar de voornaamste prioriteit van Bas is het rijden 
van wedstrijden. “Leden zijn en blijven lid van 
Eemland om te trainen én tegen elkaar te rijden, al is 
dat laatste vanwege corona nu niet mogelijk. Dat 
weer mogelijk maken, is het belangrijkste doel op de 
korte termijn." 

Hoe ben je zelf de coronatijd doorgekomen? 
“Tja, dat was een periode van uitersten. Zakelijk 
gebeurde er veel wat niet leuk was, dat vergde veel 
energie. Thuis was het wennen dat twee zonen thuis 
zaten en digitaal les kregen. Na drie weken frustratie 
over de lamlendigheid van deze twee zonen heb ik 
toen besloten om samen met deze twee heren een 
nieuw tuinhuis te gaan neerzetten. Eerst het oude 
slopen en daarna alles voorbereiden voor de timmer-
man. De lamlendigheid nam af en het is een mooie 
tijd geworden”. 

Wat is het eerste dat je als voorzitter gaat doen? 
“Kennismaken met de collega bestuurders natuurlijk, 
dat heb ik inmiddels gedaan. Ik heb één bestuurs-
vergadering meegemaakt. Gewoon in het clubhuis. 
Ik begreep dat het bestuur een jaar lang via Teams 
of Zoom vergaderd heeft. Dat doe ik in mijn werk ook 
vaak maar het was goed elkaar weer eens echt in de 
ogen te kunnen kijken. Ik zou ook graag 
onderzoeken hoe we de publiciteit beter kunnen 
benutten. We hebben als club nu onze aanwezigheid 
op Facebook, Instagram en YouTube, maar wie 
weet moeten we ook op platforms actief worden 
waar veel jeugd te vinden is, zoals TikTok. Ik zie 
mezelf als een soort 'vliegende kiep', zonder aparte 
portefeuille”. 
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Regiowedstrijden in juni  
Ketting gesmeerd? Banden op spanning? MyLaps transponder 
geactiveerd? Licentie besteld? Volgens het ‘Openingsplan Wielersport’ 
van de KNWU kan vanaf juni in alle acht districten gestart worden met 
trainingswedstrijden. De wedstrijden móeten worden verreden op 
afgesloten clubparkoersen, met alleen renners uit het eigen district. Om 
onnodig reizen te voorkomen wordt gestart op basis van woonplaats. 
Uiteraard is alles onder voorbehoud van besmettingscijfers en -
maatregelen. De versoepelingen van medio mei zijn echter nog 
onvoldoende om deze regionale wedstrijden te laten doorgaan. Het 
wachten is op ‘stap 3’ van de overheid.  
 
Hoe dan ook, waar in district Midden ‘Hartje Baarn’, de Ronde van Klein 
Zwitserland en de Tour de Junior van de kalender verdwenen zijn, komt 
er voor de Jeugd tot de zomervakantie een ‘regionale interclub-
competitie’. Mogelijk vanaf 10 juni worden daar trainingswedstrijden voor 
alle andere categorieën aan toegevoegd. Onderstaande kalender is dan 
ook onder voorbehoud! 
 
Alle wedstrijden zijn voor m/v!  
 
Datum  Locatie  Categorie  

Zo 30 mei? Amersfoort Jeugd 
Zo 30 mei? Tiel Nwl/Jun/Bel/Masters/ 

Sportkl/Amateurs/Elite 
Za 5 juni? Veenendaal Jeugd 
Zo 6 juni? Amersfoort Nwl/Jun/Bel/ 
Zo 13 juni Amersfoort  Jeugd 
Zo 13 juni Veenendaal Nwl/Jun/Bel/Masters/ 

Sportkl/Amateurs/Elite 
Zo 20 juni Woerden Jeugd 
Zo 27 juni Amersfoort Nwl/Jun/Bel/Masters/ 

Sportkl/Amateurs/Elite 
Zo 27 juni Utrecht/Nedereindse Berg Jeugd 
Zo 4 juli Tiel Jeugd 

 
Inschrijving en licentie 
 Jeugd Nwl/Jun/Bel/Masters/ 

Sportkl/Amateurs/Elite 

Inschrijving  Ter plaatse 
 

Via MijnKNWU 

Deelname  Renners die lid zijn van 
een VERENIGING 
gevestigd in district 
Midden 
 

Renners 
WOONACHTIG in 
district Midden 

Licentie  Startlicentie of 
wedstrijdlicentie 
 

Wedstrijdlicentie  

 Voor starttijden: kijk op MijnKNWU 
 Begeleiders en publiek op het parkoers zijn niet toegestaan  
 Kantines en kleedkamers zijn gesloten  
 Zie https://www.knwu.nl/kenniscentrum/renner/mijnknwu#licentie 

voor informatie over licenties 
 Zorg er voor dat je MyLaps transponder geactiveerd is! 

Zuiderzee Klassieker  
vanaf clubhuis 
 

 
 

Zaterdag 25 september 2021 

wordt voor (voor de 11e keer) de 

Zuiderzee Klassieker georgani-. 

seerd. Dit jaar zijn start en finish bij 

WV Eemland. In andere jaren was 

dat altijd het Onze Lieve Vrouwe-

plein in de binnenstad maar dat 

lukt nu niet vanwege alle corona-

maatregelen. 

De sportieve uitdaging is een toer-

tocht van 50, 80, 120 of 180 kilo-

meter.  

De opbrengst gaat naar de Maag 

Lever Darm Stichting én naar de 

twee miljoen Nederlanders met 

een spijsverteringsziekte.  

Deelnemers kunnen individueel 

meedoen, in teamverband en ook 

'in een peloton'. Ieder peloton rijdt 

voor een specifieke spijs-

verteringsaandoening.  

Inschrijven is verplicht en kan tot 

vrijdag 24 september 2021. Het 

inschrijfgeld is 34,50 euro (voor 

NFTU-leden 31,50 euro). Aan het 

definitieve programma wordt nog 

hard gewerkt, maar de starttijden 

zullen tussen 8 en 10 uur liggen. 

Meer informatie: 

zuiderzeeklassieker.nl/.  

https://www.knwu.nl/kenniscentrum/renner/mijnknwu#licentie
https://www.zuiderzeeklassieker.nl/
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Wedstrijden/trainingen voorjaar 2021  
Uiteraard gaan ook ‘onze eigen’ Eemland-competities weer van start, 
afhankelijk van ‘stap 3’ uit het Heropeningsplan van de overheid. 
Waarschijnlijk worden die versoepelingen op 1 juni aangekondigd en 
gaan ze per 9 juni in. Op het clubparkoers zijn (onder voorbehoud) de 
volgende activiteiten gepland. Zie voor actuele wedstrijdkalender de 
website!  
 

Do 10 juni 19.00 Eerste keer Donderdagavondcompetitie 

Za 12 juni 14.30 Eerste keer Zaterdagmiddagcompetitie 

Di 15 juni 19.00 Eerste keer Dinsdagavondcompetitie 

Zo 27 juni 9.00--15.00 Regiowedstrijd openingsplan 

Zo 4 juli  14.00 CK Lange afstand 2020 

Za 24 juli  11.00/12.30 Veteranen 70+,60+ en 50+ 

Za 14 aug  11.00 NK weg  ID-renners G-Sport 

Zo 15 aug 11.00 NK tijdrijden  ID-renners G-Sport 

Za 21 aug  11.00/12.30 Veteranen 70+,60+ en 50+ 

Zo 22 aug  ?? Vuelta033 Klimtijdrit 

Zo 22 aug  ?? Open dag WV Eemland 

Za 18 sept 17.00 
9e Wielerronde Scherpenzeel 
(sportklasse) 

Za 25 sept  ?? Zuiderzeeklassieker (Meewind) 

Za 25 sept 11.00/12.30 Veteranen 70+,60+ en 50+ (slot) 

Za 4 dec 10-15 uur 41e Nationale Veldrit Amersfoort 
 

Dinsdag-/Donderdagavond 
 A- en B- klasse 
 Elke 4e donderdag punten-

koers (bij voldoende 
jury/wedstrijd leiding). 

 Start om 19.00 uur, na de 
jeugdtraining. 

 

Zaterdagmiddag 
 A- en B- klasse, afhankelijk 

van het aantal deelnemers 
per klasse 

 Start om 14.30 uur. 

 

ZO TRAINDE … 
 

 

   RUURD UBELS 
 

 “Corona of niet, ik fiets en train alsof er niets aan 

de hand is. Nou ja, helemaal niets? Voor interval- 

of blokjestraining heb ik niet heel veel motivatie. 

Dus daar komt nog weinig van. Maar voor het 

overige train ik gewoon door. Vaak alleen, regel-

matig met een maatje en af en toe in een klein 

groepje.  

En waar ik nu in deze koersloze tijd wat meer tijd 

voor heb: thuis trainen met een schema van de 

fysiotherapeut om mijn halfgare rug en rechter-

knie te verstevigen. 

De clubwedstrijden mis ik. Ik hou van competitie 
en van het spelletje. Gewoon hard fietsen op 
training is toch wat anders dan koersen. En niet 
te vergeten: het ouwehoeren voor en na een 
wedstrijd, ook met de altijd vriendelijke vrij-
willigers achter de tafel met rugnummers en de    
– vaak ondergewaardeerde - juryleden in de 
toren. Alleen dat al maakt het lidmaatschap van 
WV Eemland de moeite waard.” 
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LAVUELTA033 2021 
 
LaVuelta033 organiseert dit jaar 
niet alleen een klimtijdrit (op de 
Hugo de Grootlaan), maar ook 
een toertocht (30-60-90-120 km). 
Op 22 augustus (nieuwe datum!) 
kunnen renners kiezen: je rijdt 
alleen de klimtijdrit (700 m steil 
omhoog op de Hugo de Groot-
laan) óf de toertocht inclusief de 
klimtijdrit. In elk stuurbordje zit 
een chip die je tijd op de klim 
registeert. Zo komen álle deel-
nemers, van tijdrit en toertocht 
dus, automatisch in het Amers-
foorts Bergklassement, aldus 
organisator Gert-Jan Nederend. 
Start en finish van de toertochten 
zijn bij het clubhuis. Inschrijven 
voor de LaVuelta033 toertochten 
of -klimtijdrit kan vanaf 22 mei op 
LaVuelta033.nl 
 

 
 
Goede doel 
Het goede doel is het vervangen/ 
opknappen van onze leenfietsen. 
Deze worden gebruikt door 
kinderen van 7-14 jaar die willen 
beginnen met wielrennen maar 
die niet over een eigen fiets 
(kunnen) beschikken. De fietsen 
zullen de komende tijd vaker 
gebruikt worden: we gaan weer 
sporten, steeds meer scholen 
ontdekken de wielersport en er 
komt een nieuwe woonwijk (Hoef-
kwartier). De leenfietsen kunnen 
ook gebruikt worden om jongeren 
te laten instromen die de finan-
ciële middelen missen om zelf 
een racefiets te kopen. De club 
onderzoekt daarom of leenfietsen 
vaker dan twee keer kunnen 
worden uitgeleend, bijvoorbeeld 
met een huurcontract. 

Vrijwilligers gevraagd! 
 
Op 22 augustus houdt WV Eemland Open Dag. Voor 
deze dag én voor LaVuelta033 zoeken we vrijwilligers. 
Reageren kan via eemlandkrant@gmail.com  
 

 

DAUWTRAPPEN BIJ WV EEMLAND 
Op Hemelvaartsdag, 13 mei jl, was het al vroeg druk op de baan. 
Zo’n 75 fietsers waren vroeg opgestaan om de Dauwtrappen-
toertocht te rijden. Start en finish waren bij WV Eemland,  
 

 
 
Dauwtrappen is een initiatief van WV Eemland, Doortrappen, 
Fiets033, ABC Amersfoort, Jan Boerenfluitjes Route, Buurt-
sportcoach Amersfoort en SRO 
 

Jubileumactie Rigter 
 

 

 

 

Het is feest bij shirtsponsor Kees Rigter! 
Hij startte 30 april 1996 zijn makelaars-
kantoor in Baarn, de etalage speciaal 
gevuld met oranje A4-tjes. De volgende 
dag begon met een lege etalage. Het 
verkeer in de straat bleef gewoon 
doorrijden, voorbijgangers stopten niet en 
de telefoon bleef stil. Maar het kwam 
goed, aldus Kees. Op Facebook bedankt 
hij "allen die ons de jaren daarna het 
vertrouwen hebben gegeven". Rigter viert 
het 25-jarig jubileum met een sportieve 
actie. Voor iedereen die (vanaf nu tot mei 
2022) zijn/haar huis door Rigter laat 
verkopen, maakt het kantoor 500 euro 
over naar een favoriete sportclub in 
Baarn of Soest. 

 

  

https://lavuelta033.nl/
mailto:eemlandkrant@gmail.com
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
BESTUUR 

Tralievrij 
Het is misschien even wennen, zeker voor leden 
en renners die lang niet op het parkoers zijn 
geweest, maar in de kantine zijn de ‘tralies’ voor 
de ramen verdwenen. Onderdeel van de nieuwe 
uitstraling van het Clubhuis is een frisse look en 
een open uitstraling. Het is opvallend hoeveel 
lichter het binnen nu is! 
Binnenkort wordt een nieuwe koffiemachine aan-
gesloten, krijgt het plafond een nieuw kleurtje en 
worden de muren onder handen genomen. De 
prijzenkast krijgt een ander plekje – allemaal in 
het kader van de Eemland 2.0 plannen. We zijn 
benieuwd wat jullie er van vinden!  
 

 
 

ROC 
Leerlingen van het Sport College van het ROC 
Midden-Nederland gaan hun lessen vanaf het 
nieuwe schooljaar ook in het Eemland-clubhuis 
volgen. De theorievakken voor de opleiding 
dienstverlener sport en recreatie volgen ze op 
school, de praktijklessen op sportpark Zielhorst. 
Het bestuur is akkoord met de verhuur van het 
clubhuis.  

 

 

 

Leerlingen kunnen mogelijk 
assisteren bij onderhoud 
van baan en clubhuis (in 
overleg met de klusploeg) of 
bij de organisatie van 
evementen (ontvangst van 
renners, uitgifte van rug- 
nummers) maar ook bij op-
bouw en onderhoud van het 
veldparkoers.  
 

 

ZO TRAINDE … 

PIM VAN DER SAR 

 
 

  

“Mijn seizoen kwam half augustus 2020 ten einde 
door een kleine blessure, ongeveer zo groot als 
een chocolade-paasei. Ik reed niettemin een paar 
keer podium in de Di/Do competitie. Afgelopen 
winter reed ik vooral in het Velodrome bij Wieler-
school.nu. De baantrainingen waren supergaaf 
en gevarieerd: sprinten, derny, krachtblokken, 
intervallen, D3. Helaas, Amsterdam ging na de 
tweede training dicht voor atleten ouder dan 27. 
Mijn 10 rittenkaart voor de vrije trainingen in 
Apeldoorn heeft ook maar 1 knipje… In Alkmaar, 
mijn laatste toevluchtsoord, is het na een handvol 
trainingen ook vroegtijdig voorbij. 
 
Als “mooi-weer-fietser” rijd ik in de winter niet 
buiten op de weg. Binnen op een fiets gaan zitten 
is aan mij ook niet besteed. Ik kan er de goesting 
niet voor opbrengen. Om mijn sprintambities – ik 
wil dit seizoen een keer meesprinten om de winst 
– te realiseren begin ik met krachttraining, vooral 
squatten en dead-liften. Beheerst bouw ik de 
kilo’s rustig op. Half maart deadlift ik ruimschoots 
5 maal achter elkaar mijn eigen gewicht en squat 
ik de Bulgaarse variant met 10x 55kg per been. 
Maar door het koude voorjaar staat de 
kilometerteller half mei pas op 1250 ‘solo corona’ 
kilometer. In juni, als de trainingskoersen weer 
beginnen, ben ik door de krachttraining vast wat 
sneller in de eindsprint. Of ik met het gebrek aan 
kilometers in de benen überhaupt in de kopgroep 
kom, is nog maar zeer de vraag. Ik heb er weer 
zin in! 
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We horen het steeds vaker, Nederland moet meer verduurzamen. Wij als WV Eemland dragen 
hier graag ons steentje aan bij en daarom hebben wij de handen ineen geslagen met Zonatlas. 
Zonatlas is een online tool waarbij je in één oogopslag de zonpotentie van je dak kunt bekijken. 
Is jouw dak geschikt? Vraag dan een vrijblijvende offerte op! 

WV Eemland helpt haar leden graag om ook een stap te zetten richting een duurzamere wereld. 
Daarom hebben wij de volgende actie opgesteld voor onze leden: vraag vóór eind juni een 
offerte op via www.zonatlas.nl en krijg bij aanschaf van 10 zonnepanelen 1 zonnepaneel gratis. 
Leden krijgen ook de mogelijkheid om dit extra zonnepaneel te doneren aan de club waardoor 
je de club helpt met het verlagen van de maandelijkse lasten.  
 

Geïnteresseerd? Hier is wat je moet doen: 

Vraag vóór 1 juni een offerte op via www.zonatlas.nl  

Je ontvangt direct een bevestigingsmail met een link waarmee je persoonlijke voorkeuren kunt 
aangeven en de offerte-aanvraag kunt bevestigen.  

Vermeld bij de opmerkingen dat je lid bent van WV Eemland en ontvang bij aanschaf van 10 
zonnepanelen 1 zonnepaneel gratis.  

Wil je het extra zonnepaneel doneren aan WV Eemland? Dit kun je vermelden tijdens het 
intakegesprek.  

 

WV EEMLAND SAMEN MET ZONATLAS 

http://www.zonatlas.nl/
http://www.zonatlas.nl/

