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DI-DO COMPETITIE
Vorige maand eindigden de drie
zomercompetities. Die wedstrijden
konden gelukkig weer georganiseerd
worden. De animo was behoorlijk, aldus
wedstrijdsecretaris Henk Verwoerd. Op
de avonden reden regelmatig meer dan
vijftig renners hun rondjes, op zaterdag
was het af en toe nog drukker.
Opvallend was dat er deze zomer weer
minder renners met een transponder
reden. En geen transponder betekent
geen uitslag! Nu zullen veel
deelnemers daar niet wakker van liggen
- het gaat hen vooral om anderhalf à
twee uur lekker (hard) fietsen. Want er
werd wel degelijk hard gekoerst, aldus
Verwoerd die juryleden Jan Imanse en
Ton Brons en omroeper Erik de Vries
dankt voor hun bijdragen.
Hiernaast de eerste vijf renners per
avond/categorie. De winnaars worden
op 9 oktober gehuldigd, na afloop van
het Clubkampioenschap.

Dinsdagavond A
1. Ole Stoffels
2. Wim van der Laan
3. Klaas Koelewijn
4. Marijn IJmker
5. Frido Frencken
Dinsdagavond B
1. Frank Verwijk
2. Jan Willem Nijkamp
3. Bas de Greef
4. Barend Motshagen
5. Pim van der Sar
Donderdagavond A
1. Rob van Beek
2. Wim van der Laan
3. Martin Mijnten
4. Melvin Drost
5. Toinne Vriezen
Donderdagavond B
1. Jaap van der Breggen
2. Fitz Potter
3. Pim van der Sar
4. Leo Jansen
5. Maas van Beek
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RONALD BOUMAN OPVOLGER CHRIS HOP
BE
BESTUUR

Per september 2021 is Ronald Bouman de nieuwe
kledingcoördinator van de club. Ronald, vader van
jeugdrenster Lotte, volgt Chris Hop op die sinds
1990 voor de club actief is en ruim acht jaar alle
bestellingen en leveringen coördineerde. Maar nu
is het mooi geweest, vindt hij. Het bestuur is
verheugd dat snel in Chris’ opvolging kon worden
voorzien.
Toen Chris lid werd, kwam al snel de vraag of hij
(mede) het clubblad wilde verzorgen, dat toen nog
in papier verscheen.
Chris: "Het was een kwestie van copy verzamelen,
bij een drukkerij laten drukken en daarna zorgen
dat alle leden het clubblad in de bus kregen. Op
het moment dat de computer zijn intrede deed
werd het clubblad afgeschaft. Nadat ik in 2010 met
vervroegd pensioen was gegaan, vroeg Gerard van
’t Klooster of ik in het bestuur wilde komen. Dat
wilde ik wel. Op een gegeven moment moest er
nieuwe kleding aangeschaft worden in verband
met aflopende sponsorcontracten. De toenmalige
kledingcoördinator stopte er mee en ik heb het
toen overgenomen".
Bioracer
Chris: "Het was toen ook tijd om met de sponsoren
om tafel te gaan zitten: hoe gaan we het aanpakken? Er werd een aantal kledingleveranciers
uitgenodigd om een goede keuze te maken.
Destijds was Vermarc de kledingleverancier maar
na rijp beraad kozen we voor Bioracer als nieuwe
leverancier. Het was voor Bioracer een grote
uitdaging om alles op tijd klaar te hebben voor het
nieuwe seizoen. De grootste uitdaging? Alle
categorieën hadden andere sponsoren: Jeugd,
Nieuwelingen/Junioren, Dames, Amateurs/
Veteranen en Elite reden allemaal met andere
namen op het shirt. Ook voor mij was het een
gigantische klus om alles goed uit elkaar te
houden. Er ging daarbij wel eens wat fout maar
gelukkig werd dat snel weer opgelost".
Wat Chris niet snel vergeten zal, is die keer dat één
van de sponsoren er twee dagen voor een officiële
ploegenvoorstelling achter kwam dat de mouwen
niet goed waren.

Chris: “In allerijl hebben we toen de kleding bij elkaar
gezocht en samen met Gijs Brouwer ben ik toen naar
Bioracer in België gereden. Daar haalden ze ter plekke
de verkeerde mouwtjes uit de wielerkleding en naaiden
ze de nieuwe mouwtjes met de juiste sponsoruiting er
weer in".
Dit voorval geeft voor Chris goed aan dat Bioracer een
leverancier is die er alles aan wil doen om het goed te
doen voor de vereniging.
"Ook in andere gevallen heeft Bioracer ons als klant
goed behandeld. Gelukkig zijn er de afgelopen jaren
weinig problemen geweest. En als die er waren, konden
die vaak snel weer opgelost worden".

Blije gezichten
"Het leuke van mijn rol als coördinator kleding vond ik
het contact met de renners. In het bijzonder het contact
met de jeugdleden en hun ouders, ook over het
adviseren van de juiste maten. De blije gezichten van de
rennertjes als ze hun nieuwe kleding kregen! Maar na
acht jaar is het mooi geweest. Mijn opvolger Ronald is
heel handig met het automatiseren van de bestelprocedure, heb ik al gemerkt. Ik heb er daarom het
volste vertrouwen in dat het allemaal goed geregeld zal
worden de komende jaren en ik hoop dat WV Eemland
de komende jaren nog steeds in de mooie kleding van
Bioracer zal rondrijden!”
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Ronald raakte bij de club betrokken toen zijn
dochter lid werd en hij zelf kleding moest
bestellen.
Ronald: "Ik was geïnteresseerd in het proces en wat
er allemaal achter zat. Toen Chris dat een keer
uitlegde, werd ik enthousiast om daar ook een
bijdrage aan te leveren. Toen Chris aangaf dat hij
dit al heel lang deed en wilde stoppen, heb ik
direct aangeboden de coördinatie over te nemen".
Efficiënter
"Wanneer je kleding bestelt, merk je hoelang dat
allemaal duurt. Nu ik er wat ingedoken ben, zie ik
dat doorlooptijden best ingewikkeld zijn met alles
wat daar qua leverancier achter zit. Chris en ik
hebben wat lopen brainstormen of dat nog sneller
kan. Er zijn wel verbeteringen mogelijk en die wil
ik nu gaan uitproberen. Vooral het communiceren
van een bestelperiode van 1 of 2 weken, helpt al
om sneller te kunnen bestellen, én te leveren”.
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“Met Bioracer hebben wij een goede verstandhouding.
Men denkt met ons mee hoe het anders kan, vooral in
het bestelproces en in het opzetten van een andere
website. Dat gaan we nu de komende periode uitwerken.
Nu is ook de sponsorcommissie geactiveerd om huidige
sponsoren te reactiveren en om nieuwe sponsoren te
zoeken. Dat zal de komende periode gaan spelen.
Mogelijk heeft dat gevolgen voor de clubkleding, maar
dat laat ik aan het bestuur. Al met al is er beweging in
de tent. Ik ben blij dat ik daar een bijdrage aan mag
leveren. Suggesties zijn uiteraard welkom, want we
vertegenwoordigen samen de club".

ZUIDERZEE KLASSIEKER
HAALT RUIM EEN TON OP
BESTUUR

Bij de 10e editie van de Zuiderzee Klassieker, met
start en finish bij WV Eemland, werd maar liefst
108.921 euro gedoneerd. Dat geld wordt besteed
aan onderzoek naar spijsverteringsziekten. Aan de
toertocht deden 455 deelnemers mee. Ze reden 50,
80, 120 of 180 kilometer. De organiserende Maag
Lever Darm Stichting kijkt terug op een
fantastische dag.
Namens de club was Henk van Rijn volop
betrokken bij de organisatie. Hij reed bijvoorbeeld
voor en ná de tocht ruim 500 km, om de routebordjes op te hangen én weer weg te halen.
“Het was mooi om te
zien hoe ons parkoers
en ons sportpark een
centrale rol hadden.
Het was super georganiseerd allemaal, zeker
met alle coronabeperkingen die nog
steeds gelden. Wat mij
betreft volgend jaar
weer!”
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NK ID-Cycling
Toch NK’s voor Nwl/Jun
De KNWU heeft een nieuwe
locatie gevonden voor het NK
Tijdrijden voor nieuwelingen en
junioren (m/v). De evenement
wordt nu op zondag 17 oktober
gehouden in Peize (Drenthe).

Op 14-15 augustus jl werd op het Eemland-parkoers het NK Tijdrijden voor
ID-renners gehouden. ID-renners zijn renners met een 'intellectual
disability', oftewel een verstandelijke beperking. Het NK was georganiseerd
door ID-cycling Nederland, waar 75 leden niet alleen trainen voor hun
plezier maar ook aan wedstrijden en toertochten in binnen- én buitenland
deelnemen - op een gewone racefiets, een tandem of een driewieler.
Sommige leden zijn ook lid van een wielervereniging of van de KNWU en
kunnen dan ook deelnemen aan officiële wielerwedstrijden. Op zaterdag
werd het criterium verreden, op zondag de tijdritten. Gereden werd in zes
categorieën: mannen en vrouwen 19+, mannen en vrouwen junioren,
tandems (m/v) en tricycling (m/v). De winnaars kregen behalve medailles
natuurlijk ook de rood-wit-blauwe kampioenstrui.

Het NK op de weg voor
nieuwelingen, junioren en elitezonder-contract is verplaatst. Dat
vindt een week later plaats, nu
het onmogelijk bleek dit NK te
combineren met de Ronde van
Drenthe. Het NK vindt nu plaats
op zaterdag 30 en zondag 31
oktober. Er wordt gereden op een
parcours op en rond de Col du
VAM, in Wijster. Op zaterdag
rijden de junioren en de elitevrouwen-zonder-contract, op
zondag de nieuwelingen en de
elite-mannen-zonder-contract.

Meer foto's van het evenement staan op
https://www.facebook.com/media/set?vanity=WVEemland&set=a.12850995
45281091
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Eemland dames timmeren internationaal aan de weg
Drie Eemland-dames trokken de afgelopen zomermaanden de aandacht.
Mischa Bredewold, Puck Pieterse en Nienke Vinke reden behalve in eigen land
ook in andere Europese landen en wisten daar mooie successen te boeken.
Zo won Mischa (Parkhotel Valkenburg) begin juli in België de eerste reguliere
rit in de Baloise Ladies Tour. Ze won de sprint en veroverde meteen de
leiderstrui. Het was Mischa's eerste internationale zege als tweedejaars
belofte. 'Ik zag twee rensters aanvallen en toen sprong ik mee. We hebben
volle bak doorgereden. Ik ben van veel te ver aan gegaan, maar gelukkig kwam
er niemand meer overheen'. In het eindklassement werd ze uiteindelijk vierde,
maar ze won wel het jongerenklassement. Haar goede prestaties leverden haar
een startplaats op bij het EK Weg in de categorie Onder23, begin september in
het Italiaanse Trento. Daar haalde ze de finish niet: 'Vanwege de warmte zat ik
er halverwege compleet doorheen, ik stond volledig geparkeerd'. Ze spreekt,
op haar instagram, van een teleurstelling. 'Daar kwam ik niet voor naar Trento.
Maar het hoort er bij en als het lichaam nee zegt, is er niks meer aan te doen'.
Ze bereidt zich nu voor op ... de eerste Parijs-Roubaix voor vrouwen.
Ook Nienke (NXTG) mocht naar het EK, na goede prestaties in de Tour
d'Occitane (5e in het eindklassement, 2e in het jongerenklassement) en de
Watersley Ladies Challenge. Daar werd ze mooi derde in de tweede etappe,
een tijdrit tussen Sittard en Geleen. In Trento reed ze bij EK voor Junioren
Dames naar een fraaie 12e plek. Nienke wist in het begin van de wedstrijd de
koers mee hard te maken, maar werd enkele ronden later opgehouden door
een valpartij waardoor ze de aansluiting met de kopgroep miste. Nienke werd
ook geselecteerd voor het WK op de weg in en rond Leuven, België. Ze finishte
daar in het peloton, op de 64e plek.
Puck (Alpecin-Fenix) zat de hele zomer vooral op de mountainbike. Met
wisselend succes. Na meerdere ereplaatsen in de verschillende competities,
won ze half augustus in Novi Sad (Servië) zilver op het EK Dames onder 23. Bij
het WK, eind augustus in Val di Sole (Italië), ging het minder. Ze kreeg al in de
eerste ronde een stok in haar derailleur, verloor een minuut en was
veroordeeld tot een inhaalrace. Puck haalde meer dan 35 rensters in maar
strandde uiteindelijk op de 15e plaats. Bij het NK, half september in Sittard,
stond ze als vanouds weer in het rood-wit-blauw. Na twee overwinningen bij
de junioren (2019 en 2020) pakte Puck bij de beloften ook direct de winst. Ze
kwam solo over de finish, met maar liefst vijf minuten voorsprong op de rest
van het veld. 'Het was een mooie koers. Op een gegeven moment had ik een
goede voorsprong en zat ik relaxed op de fiets'. De beloften reden samen met
de elite. 'Ik kon lang met ze mee. Dus ik kon mij aan ze optrekken', aldus Puck
tegen RTV Utrecht. De regen van een dag eerder was naar eigen zeggen in haar
voordeel. 'Normaal is het een stoffig parcours, nu lag alles er mooi bij'. In het
inmiddels begonnen veldrit seizoen haalde Puck meteen het podium. Bij de
Ethias Cross in Bredene werd ze derde. Ze hoopt deze winter langer bij de kop
te kunnen aanhaken. ‘Halverwege de koers moet je dan misschien alsnog
lossen, maar dan eindig je wel hoger op de ranglijst’.
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SPEK DE CLUBKAS BIJ PLUS
Tot/met zaterdag 13 november ontvang je
bij Plus Supermarkt (Arnhemseweg 4,
Amersfoort) 'sponsorpunten' voor jouw
lokale club of vereniging. WV Eemland doet
mee aan die actie!
Bij elke 10 euro aan boodschappen en bij
geselecteerde actie-producten krijg je één
punt. Meer info :
https://mijn.plus.nl/sponsorpunten/zoeken

SPORTZOMER SRO GROOT SUCCES
De Vuelta d'Espagna start in 2022
definitief in Nederland. Op 19
augustus is er in Utrecht een
ploegentijdrit. De dag erna voert
de tweede rit van Den Bosch naar
Utrecht. Via Amersfoort!
En daar is LaVuelta033 erg blij
mee. Vorig jaar is 'proefgedraaid'
met de klimtijdrit op de Hugo de
Grootlaan en die plannen worden
nu verder uitgewerkt.
Voorzitter Gert-Jan Nederend van
de Stichting Wielerpromotie
Amersfoort zegt dat er een heel
weekeinde vol activiteiten gepland
is: de klimtijdrit op vrijdagavond,
de doorkomst van het peloton plus
een Spaanse avond op zaterdag en
enkele toertochten op zondag.

Ook deze zomer organiseerde SRO weer het Sportzomer-programma,
een serie van tien wijksportdagen voor kinderen in Amersfoort van 6
tot 12 jaar. Dit jaar was de afsluitende dag op Sportpark Zielhorst.
Thema was, hoe kan het ook anders: fietsen! Op het Grote
Fietsspektakel waren er demonstraties met bmx en fietsstep, er was
een smoothiefiets en bij de stand van Shimano kon op een Tacx
gereden worden.
WV Eemland organiseerde vier clinics. Gelegenheidstrainers Marlene
(Jeugd) en Esmee (Nieuweling) begeleidden in totaal veertig jongens
en meisjes bij hun eerste meters op een racefiets. Een paar van hen
zijn inmiddels lid geworden...

PAGINA 6

NIEUWSBRIEF WV EEMLAND / SEPTEMBER 2021 /

VAN DE BESTUURSTAFEL
BESTUUR

ALV
De datum voor de jaarlijkse ledenvergadering is
helaas nog niet bekend. Wel enkele agendapunten.
Zo moet aspirant-voorzitter Bas van der Peet nog
officieel door de ALV benoemd worden en is Henk
Verwoerd niet meer herkiesbaar als bestuurslid.
Meubilair

De ‘tralies’ waren al weg en er stond al een nieuwe
koffieautomaat. Maar nu de ROC-leerlingen vrijwel
dagelijks les krijgen in het clubhuis, zijn ook
nieuwe tafels en stoelen geplaatst. Er wordt verder
druk geschilderd!
AED / EHBO
Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een
draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan
herstellen bij een hartstilstand, door het geven van
een elektrische schok. Met een AED wordt het hart
‘gereset’ (defibrilleren) en kan het weer normaal
kloppen. Ook op Sportpark Zielhorst hangt een AED:
bij handbalvereniging Fidelitas.

Ook al mag iedereen een AED gebruiken, de club
zoekt daarnaast naar leden die een EHBO-cursus
willen volgen, liefst voor elke categorie één of
twee. Bij EHBO-vereniging St.Joris in Amersfoort
begint zo’n cursus weer op 9 oktober 2021. Zes
cursusdagen later kun je je diploma halen.
Geïnteresseerd? Mail naar info@wveemland.nl
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Geen landelijke veldrit
Er is ook dit jaar geen landelijke veldrit! De voorwaarden voor het organiseren veranderen nog vrijwel
wekelijks, Zon&Schild is ook nog eens een medische
instelling, met extra eisen. Als organisatie moet je op
een gegeven moment een keuze maken, aldus Henk
van Rijn. En dat werd ´niet doorgaan’. Henk kijkt
desondanks met vertrouwen naar de veldrit van 2022.
Daarvoor zoekt hij nog wel een stel vrijwilligers die
willen helpen bij de organisatie. Wie o wie meldt zich?
Informatie bij Henk, via info@wveemland.nl
Nieuwe mailadressen : @wveemland.nl
U heeft het wellicht al
gemerkt, maar binnen de club
zijn nu ‘eigen’ mailadressen
actief. Voorzitter Bas van der
Peet is vanaf nu bereikbaar via
voorzitter@wveemland.nl.
Ook de penningmeester en de
ledenadministratie hebben nu eigen adressen, net als
de kledingcoördinator (kleding@wveemland.nl ). Voor
alle algemene mail is er info@wveemland.nl

7 en 9 oktober Clubkampioenschap
Aan het einde van het seizoen staan zoals gebruikelijk
de clubkampioenschappen op de agenda. Voor de
jeugd is een apart CK op donderdagavond 7 oktober,
vanaf 17 uur.
Voor alle andere categorieën (Nieuwelingen, Junioren,
Vrouwen, Elite/Beloften, Amateurs, Sportklasse en ,
Veteranen) is dat op zaterdag 9 oktober. De starttijd is
1300 uur, voor alle afstanden.
Nieuwelingen
1 uur + 3 ronden
Vrouwen
1 uur 15 min + 3 ronden
Sportklasse
1 uur 30 min + 3 ronden
Veteranen 40+
1 uur 45 min + 3 ronden
Amateurs
2 uur + 3 ronden
Junioren
2 uur 15 min + 3 ronden
Elite/Beloften
2 uur 30 min + 3 ronden
Algemeen
2 uur 45 min + 5 ronden
Voor wedstrijdreglement en meer wedstrijdinformatie:
zie onze website.
Let op: Je wordt alleen in de uitslag opgenomen als je
met je werkende transponder rijdt.
De huldiging is na de wedstrijden tijdens de jaarlijkse
club barbecue.
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KENNISMAKING MET WETHOUDER

Eind mei werd in Amersfoort de nieuwe wethouder sport Roald van der Linde geïnstalleerd. Hij
bracht eind september, bij de jeugdtraining, een kennismakingsbezoek aan sportpark Zielhorst en
aan WV Eemland in het bijzonder.
Van der Linde (met stropdas) en gemeentelijk beleidsmedewerker Silvio Milio maakten met
voorzitter Bas van der Peet en bestuurslid Gert-Jan Nederend een verkenningsrondje per stadsfiets belangeloos beschikbaar gesteld door Broers Fietsreparateurs – over de wielerbaan; voor één keer
met permissie zonder helm. Tijdens deze rit werd uitgelegd wat een jeugdtraining bij de vereniging
exact inhoudt: onder meer discipline, veiligheid en techniek. Zo werden ook de wensen van de
vereniging aangekaart, zoals goede baanverlichting en zichtlijnen (veiligheid). Ook de ontstane
ideeën voor een nog beter veldritparkoers in de zogenaamde driehoek kwamen aan bod.
Na dit exclusieve – maar uitermate langzame rondje… – werd tijdens de koffie uitvoerig gesproken
over de vorderingen van het project WV Eemland 2.0, dat in samenwerking met de Raboverenigingsondersteuning tot stand kwam en waardoor de vereniging zich nu meer multifunctioneel kan gaan richten naar alle fietsgebruikers in het 033-gebied en daarbuiten. Ook werden
de bemoeienissen aangegeven in de eigen organisaties van de Nationale Veldrit, de Groeistad
Klassieker en de Ronde van Klein Zwitserland, alsmede de ondersteuning in wedstrijden in de
omgeving, zoals de rondes van Baarn en Scherpenzeel, evenementen als de Zuiderzee Klassieker en
La Vuelta033.
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