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Handbiken bij
WV Eemland!
Vanaf maart
starten we met
deze nieuwe
afdeling.
Lees er meer
over op pagina 3

Een nieuw jaar, een nieuwe kans op een mooi
fietsseizoen!
BAS VAN DER PEET

Namens het volledige bestuur van onze Wielervereniging wil ik jullie allen nog
het beste wensen voor 2022. De vrijwilligers van onze wielervereniging willen
we bedanken voor hun inzet. Van Steijn Vriezen die mbt het veldrijden taken
van Ton Brons heeft overgenomen tot Ronald Bouman die de kleding-coördinatie heeft overgenomen van Chris Hop. Ik zou nog veel meer namen kunnen
noemen. De sponsoren bedanken we natuurlijk voor hun ondersteuning.
Zonder hun steun gaat het licht niet aan en kunnen we de baanhuur niet
betalen.
Een nieuw jaar, een jaar waarin we weer veel wedstrijden gaan organiseren, op
de club, binnen het district en hopelijk ook voor een aantal dorpen in de omgeving! We gaan daar als club weer met veel plezier mee aan de slag! 2022 is
ook het jaar dat we nieuwe verenigingssponsoren krijgen. We gaan jullie daar
de komende periode over informeren. In mijn vooruitblik wil ik alvast stilstaan
bij één onderwerp: onze vrijwilligers. We hebben er velen, sommige al zolang
als ik rond loop (2009) bij de vereniging. Zonder al deze vrijwilligers blijft er
heel weinig over van een vereniging. We zijn er dus heel blij mee dat we er zo
veel hebben, maar we willen er graag nog een aantal bij. Ons verenigingsdoel
voor 2022 is dan ook een uitbreiding van het aantal vrijwilligers. Er komen veel
leuke evenementen aan waar we jullie hulp goed bij kunnen gebruiken.
Voor velen is een nieuw jaar ook een moment om doelen te stellen. Voor mij
ook. Het afgelopen jaar ben ik gekomen tot 5294,1 km, met de kanttekening
dat ik een botje in mijn hand brak en een aantal weken moest toekijken. Dit
jaar is mijn doel 10.000km. En niks breken! Wat zijn jullie doelen voor dit jaar?
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Namens het bestuur wens ik jullie een fantastisch fietsjaar! - Bas
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WK TITEL BELOFTEN VOOR PUCK PIETERSE
ZILVER VOOR OUD-EEMLANDER LARS VAN DER HAAR

En daar was-tie dan: de welverdiende regenboogtrui bij de Beloften/U-23 voor
Puck Pieterse. Ze reed het hele seizoen van ereplaats naar ereplaats, maar een
overwinning zat er nog niet in. Die bewaarde Puck voor de belangrijkste race,
die om de wereldtitel. In Fayetteville, USA versloeg ze leeftijdsgenoten Shirin
van Anrooij en Fem van Empel –een geheel Nederlands podium!
Een huldiging van Puck in
het clubhuis is natuurlijk in
voorbereiding. Houdt onze
sociale media en website
in de gaten!

OVERIGE UITSLAGEN
MNC VELD 2021-2022
(PODIUMPLAATSEN)
JEUGD CAT.3
3e Jurre Veenstra
JEUGD CAT.5
3e Koen Sikking
JEUGD CAT.7
1e Luuk de Kivet
3e Alex van den Akker
A-CATEGORIE
3e Martijn Mijnten
B-CATEGORIE
1e Mitja van Toorenburg
C-CATEGORIE
1e Twan Maarleveld
2e Rinus Mijnten
3e Milan Lever
C-CATEGORIE DAMES
2e Lisette Nauta
3e Esmee Bosman
NK VELD (9 JAN RUCPHEN)
BELOFTE V
3e Puck Pieterse
BELOFTE M
24e James Potter
35e Yoep van der Peet
NK VELD (5-6 FEBR
HOOGEVEEN)

Bij de mannen slaagde oud-Eemlander Lars van der Haar er net niet in zijn
gewenste trilogie te voltooien. Na eerste plaatsen op NK en EK reed hij op het
WK naar het zilver.
De resultaten in de VS betekenen dat er nu
drie Eemlanders zijn met wereldtitels in het
veldrijden. De eerste titel behaalde Erik
Boezewinkel in 1990 bij de Junioren.
Van der Haar werd twee keer wereldkampioen
bij de Beloften (2011 en 2012) en reed
inmiddels vijf keer ‘podium’ bij de grote
mannen: brons in 2013 en 2015, zilver in 2016
en 2022 dus.
Voor Puck is het haar eerste WK-titel, na een
zilveren plak in 2020 bij de Junioren.

NWL M-1
3e Rinus Mijnten
33e Twan Maarleveld
37e Storm de Kock
NWL M-2
25e Sven Schepers
NWL V
23e Esmee Bosman
JUN M
12e Toinne Vriezen
MASTERS 40+
23e Wim van der Laan
MASTERS 50+
22e Jaap van der Breggen
27e Huub Stammes
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Handbiken bij WV Eemland
WVEemland start in maart 2022 met een nieuwe afdeling: een handbike
afdeling. Initiatiefneemster is Ingeborg Kamerman, die in haar zoektocht
naar een plek om in de regio te gaan handbiken, bij Eemland uitkwam.
‘In maart 2021 ben ik begonnen met handbiken. Al snel sloeg ik door in
mijn enthousiasme en richtte ik me op een vastframe sport-handbike. Een
club vinden in mijn eigen omgeving bleek wat lastiger en dus week ik uit
naar Utrecht. Daar trainde ik op een sport-handbike (zonder ondersteuning),
naast dat ik zelf met mijn aankoppelbike flink ging fietsen. Inmiddels ben ik
in het bezit van een eigen sport-handbike en wil ik toch wat vaker dan 1x
per week daarmee aan de slag. Een doelstelling is (voor mij) deelnemen aan
de Oostenrijkse Handbikebattle’.
Ingeborg: ‘Je hoeft niet speciaal eerst een sport-handbike aan te schaffen. Je
kunt ook lid worden en meedoen met een (elektrisch ondersteunde)
aankoppelbike. In groepsverband en bij voldoende animo trainen we dan
meerdere keren per week. Ook willen we toertochten in de omgeving
uitzetten, telkens hetzelfde rondje gaat ook vervelen’.
“Als handbiker
rijd je op een
driewielige
fiets die je met
je armen
aandrijft”, legt
Kamerman uit.

WAT IS HANDBIKEN
Als handbiker rijd je op een
driewielige fiets die je met je
armen aandrijft. Dat kan
liggend (zit-houding of
liggend in een vastframe
handbike) of knielend (kniezithandbike, afhankelijk van
je beperking en van wat je
zelf prettig vindt.
Vooral sporters die normaal
gesproken in een rolstoel
zitten, doen aan handbiken.
Tijdens wedstrijden fiets je
niet tegen alle andere
handbikers. Je handicap
bepaalt namelijk in welke
klasse je uitkomt. Daar zijn er
vijf van. H1 is de zwaarste
categorie (hoge dwarslaesie)
en H5 de lichtste (bijv. beenamputatie).

MEEDOEN

TOEGANKELIJKHEID
‘Vanuit WV Eemland willen we (jong, 16+) volwassenen samen laten sporten
met een handbike. Kleinschalig en laagdrempelig en meer dan 1x per week.
Sporten is gezond en zeker voor mensen met een beperking erg belangrijk.
De toegankelijkheid van de wielervereniging is al op orde. Er is een kantine,
mindervaliden toilet, voldoende parkeergelegenheid, vrijwilligers
(studenten van het ROC) voor assistentie en zelfs iemand die ons wil
trainen. En er zijn doelstellingen die we als afdeling van de vereniging
kunnen halen; een marathon in juni en een klimtocht op de Hugo de
Grootlaan in augustus’.

Op 11 maart 2022 (vanaf 13
uur) is er een kennismakingsdag, die ook de officiële start
is van de nieuwe Eemlandafdeling. Er zullen meerdere
samenwerkingspartners
aanwezig, zoals de regiocoördinator van Uniek
Sporten, Double-Performance
(leverancier van o.a. handbikes), de sportparkmanager,
Olympisch kampioen Jetze
Plat en natuurlijk initiatiefnemer Ingeborg Kamerman
en ‘trainer in wording’ Hans
Kamerman.
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In Memoriam Jos van Wegen
BESTUUR

Op 20 december jl. is oud-Eemland-renner Jos van Wegen
overleden. Jos leefde jarenlang met een ondragelijke piep in
zijn hoofd en was, volgens een bericht op facebook,
‘genoodzaakt voor euthanasie te kiezen’. Hij is nu ‘eindelijk
verlost van die verschrikkelijke piep’

Jos was vele jaren lid van WV Eemland, reed al met de
Pedaalridders en was in de afgelopen jaren nog actief bij
Snelverzet.
Het bestuur van WV Eemland condoleert nabestaanden en
vrienden. We gaan hem missen bij de club…

Zaterdagochtend:
veldtraining voor
de jeugd op
Soester Hoogt – je
moet er vroeg
voor op maar met
zulk weer hebben
renners, ouders en
trainers dat er
graag voor over!
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Opleiding WT2
Drie kandidaten namens WVE zijn begonnen
aan de KNWU-opleiding WT2 (Wielertrainer
2). Het gaat om Edwin van den Hengel,
Gijsbert Gerritsen en Esmee Bosman. Ze zijn
inmiddels halverwege hun opleiding die
wordt gehouden bij Ulysses in Amsterdam en
FRTC in Almere. In maart/april doen ze, mits
er geen lockdowns of andere beperkingen
zijn, hun examen.

Inviplay
WV Eemland haakt aan bij Inviplay, een
website waar sportactiviteiten en -groepen te
vinden zijn. Op Inviplay kunnen clubs een
activiteit opgeven waarop sporters zich
kunnen aanmelden. De bedoeling is
ongeorganiseerde sporters die geen lid van
een club zijn, toch de mogelijkheid te geven
aan hun favoriete sport te doen. Inviplay kan
de club helpen bij het vinden van nieuwe
doelgroepen, zegt bestuurslid Hein Vinke: ‘Dit
is een totaal andere benadering van sport en
training en club- cultuur, die prima past in
onze 2.0 plannen’.

Meer informatie https://www.inviplay.nl/
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Uitslagen Clubkampioenschappen
Begin oktober jl werden de clubkampioenschapen
verreden. Op donderdag 7 oktober streden 42
jeugdleden om de titels, op zaterdag 9 oktober waren
de overige categorieën aan de beurt. De opkomst was
hier lager dan verwacht maar het weer was goed en
het bleef nog lang gezellig op het sportpark.

WV EEMLAND-KRANT

Na de zaterdagwedstrijden was er de traditionale bbq.
Daarbij werd oud-voorzitter Huub Stammes in het
zonnetje gezet.

De winnaars:
Jeugd Cat 1
Jeugd Cat 2
Jeugd Cat 3
Jeugd Cat 4
Jeugd Cat 5
Jeugd Cat 6
Jeugd Cat 7
Nieuwelingen
Junioren
Sportklasse
Veteranen 40+
Amateurs
Vrouwen
Elite/Beloften
Algemeen

Ferran de Ruiter
Ferris van der Lee
Nathan Ruiter
Lotte Bouman
Noah van Duinen
Berend van der Peet
Milan Lever
Julian Heuthorst
Finn de Graaf
Mark Snapper
Mitja van Toorenburg
Ruben Ubels
André Luijk
André Luijk

Na het Jeugdwedstrijden werd de Renner van het Jaar
gehuldigd. Dit jaar kozen de trainers voor Milan Lever
die de wisselbeker een jaar mee naar huis kreeg. De
Positiviteitsprijs ging naar Eline Bervoets. Ook werd
afscheid genomen van jeugdrenners die Nieuweling
zijn geworden: Kim, Maaike, Milan, Fitz, Storm, Twan,
Han, Rinus, Yens, Stijn en Emrys.
Na vijf jaar jeugdcommissie namen ook René Leijen en
Erik Schepers afscheid. Zij gaan door in andere
functies binnen de club.

Breaking News
Alle nieuwtjes over de
club zijn ook te vinden
op de website.
Kijk voor het laatste
clubnieuws op
www.wveemland.nl/vereniging/nieuws/
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KNWU start Districtscompetitie
voor Junioren/Nieuwelingen
Uitdagend en gevarieerd, dat is volgens
de KNWU de nieuwe districtscompetitie
met wedstrijden door heel Nederland. Die
zijn bedoeld voor Nieuwelingen en
Junioren, ook voor Junior-vrouwen en
Nieuweling-meisjes, specifiek om hun
klim-, sprint- en tijdritkwaliteiten (verder)
te ontwikkelen - een mooie tussenstap
richting continentale teams en
verenigingen. De reeks wedstrijden bevat
drie tweedaagsen, twee klimwedstrijden
in Limburg en een klimtijdrit - waar
anders dan op de Col du VAM.
De bond hoopt op een felle strijd tussen
de verschillende districten. 'Het is een
mooie toevoeging op het bestaande
programma', aldus Simon Schram, bij de
KNWU belast met de wedstrijdsport. 'We
wilden een competitie opzetten met
districtsploegen van acht en een
gevarieerd aanbod aan wedstrijden, zodat
we waaierparcoursen afwisselen met
klimomlopen, een individuele tijdrit en
eventueel een ploegentijdrit'. Renners
met bepaalde specialismen krijgen
daardoor de kans om de competitie met
elkaar aan te gaan en zich eventueel in
de kijker te rijden. De parkoersen zijn
volgens Schram vijf tot tien kilometer
lang, zodat geen politiebegeleiding nodig
is. 'Ons streven was om er een echte
toevoeging aan het bestaande
programma van te maken. Dankzij de
inzet van organisatoren en districten zijn
we daar prima in geslaagd'.
De wedstrijden zijn:
12-13 maart
1 mei
7-8 mei
21 aug
28 aug
17-18 sep

Achterhoek Cup
Ploegentijdrit
Col du VAM 2daagse
Berg en Terblijt
Omloop Simpelveld
Hoogeland 2daagse
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Van Bekkum: “Ik wil winnen”
Aan het eind van 2021 blikten drie Amersfoortste toptalenten
terug (AD, 27 december 2021) op hun sportjaar. Een van hen is
oud-Eemland-renner Darren van Bekkum (19) die een jaar geleden
de overstap maakte naar de opleidingsploeg van Jumbo-Visma. Hij
had in 2021 'gelukkig niet veel' hinder van de coronacrisis. 'Ik heb
hard gewerkt en kan dus heel tevreden terugkijken op mijn eerste
jaar. Het was een leerjaar op een hoger niveau. Ik ben namelijk
doorgeschoven naar de klasse tot 23 jaar. Behalve veel
trainingsuren heb ik aan een groot aantal een- en meerdaagse
koersen meegedaan. Een paar keer eindigde ik bij de eerste tien.
Maar dat was niet het belangrijkste. Ik heb met het team tactisch
leren koersen. Heel cool'. Ook als tijdrijder en klimmer is hij naar
eigen zeggen flink gegroeid. In 2022 wil Darren wedstrijden
winnen of tijdens meerdaagse koersen één of meerdere etappes
op zijn naam schrijven'.
“Ik wil stappen maken tijdens
koersen waarin het
hooggebergte is opgenomen.
Op dit moment weet ik nog niet
welke koersen ik ga rijden. De
Tour de l’Avenir is en blijft een
van mijn favorieten. Maar de
ploegleider mag me ook voor
de Ronde de l’Isard opgeven.
Persoonlijk blijf ik in mijn eigen
kracht geloven. Het wordt een
mooi seizoen”.

Klimtijdrit bij start LaVuelta in Utrecht
Na twee jaar uitstel is het op 19 augustus 2022 eindelijk zo ver: de
Vuelta start in Utrecht. De etappe van zaterdag 20 augustus komt
ook door Amersfoort. Dat weekend zijn er meerdere evenementen,
met klimtijdritten en toertochten, met een Spaanse avond en live
muziek.
Het goede doel van de Vuelta033-evenementen is het opknappen
en aanschaffen van de fietsen voor de Eemland-jeugd om het
laagdrempeliger te maken.
De organisatie zoekt nog naar versterking voor het comité van
uitvoering. Zie https://lavuelta033.nl/wielerpromotie-amersfoort/.
Ook vrijwilligers zijn welkom!
Interesse? Stuur een mailtje naar
info@fiets033.nl of kijk op
https://lavuelta033.nl/ voor het
laatste nieuws!
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Van de bestuurstafel
Wedstrijdkalender wegseizoen 2022

BESTUUR

Algemene Ledenvergadering

De ALV wordt nóg
een keer verplaatst.
Dat is vervelend
maar logisch, gezien
onduidelijkheden over corona maatregelen. De ALV
wordt verplaatst naar eind februari of begin maart.
We kunnen dan ook gelijk de cijfers van 2021 meenemen. De definitieve datum delen we zo spoedig
mogelijk.

Uiteraard onder voorbehoud van corona-beperkende
maatregelen, vind je hieronder de wedstrijdkalender
voor het komende wegseizoen. We starten op zaterdag
5 februari met de zaterdagmiddagcompetitie. De
dinsdagavondcompetitie begint op 5 april, de donderdagavondcompetitie op 7 april. Er zijn ook andere
wedstrijden gepland, zie onderstaand overzicht.
5 febr
6 mrt

Huidige sponsoren en nieuwe sponsoren

5 april

We zijn de afgelopen jaren goed ondersteund door
onze sponsoren. Nogmaals dank voor jullie bijdrage
aan onze mooie vereniging.

7 april

Voor de periode 2022-2025 kunnen we een flink
aantal nieuwe sponsoren verwelkomen! Onze dank
gaat uit naar Freek Maarleveld en Ben de Ruiter van
de sponsorcommissie.

Nieuwe clubkleding passen?
Nieuwe sponsoren =
nieuwe clubkleding!
Dinsdag 15, woensdag 16
en donderdag 17 februari
(19–20.30 uur) en zaterdag 19 februari (na de
ZMW) kun je die passen.
Bestellen kan daarna
rechtstreeks bij leverancier
Bioracer – dus niet meer
via de club.
Nadere info volgt!

7 mei
11.15 u
14 mei
10.00 u
12 juni
12.00 u
21 juni
19.00 u
2 juli
16.30 u
1 sept
6 sept
17 sept
?? u
24 sept

Start zaterdagmiddagcompetitie (*)
Voorjaarscompetitie
District Midden
Start dinsdagavondcompetitie (**)
Start donderdagavondcompetitie (**)
Vrouwenwedstrijd

alle cat. m.u.v.
jeugd
alle cat. m.u.v.
jeugd
alle cat. m.u.v.
jeugd
alle cat. m.u.v.
jeugd
Elite

Klimronde Klein
Zwitserland
Hartje Baarn

Jeugd / Nwl /
Jun
M40+ / Am /
Jun / Funklasse
alle cat. m.u.v.
jeugd
Sportkl / Locals
funklasse
alle cat. m.u.v.
jeugd
alle cat. m.u.v.
jeugd
Sportkl / Locals
funklasse
alle cat. m.u.v.
jeugd

CK Lange Afstand
Wielerronde van
Scherpenzeel
Slotrace donderdagavondcompetitie
Slotrace dinsdagavondcompetitie (+bbq)
Wielerronde van
Hoevelaken
Slotrace ZMW

(*) De ZMW start om 14.30 uur. In de ZMW rijden we
met een A- en B-klasse (afhankelijk van het aantal
deelnemers).
(**) De wedstrijden beginnen om 19 uur, met een A- en
B-klasse. Op elke 4e donderdag rijden we bij
voldoende jury/wedstrijdleiding een puntenkoers.
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OFFICIEEL GEOPEND:
WIJKLEERCENTRUM ZIELHORST
Eind november 2021 opende sportwethouder Roald van der Linde het Wijkleercentrum
(WLC) Sportpark Zielhorst. In dit WLC, “met recht een win-winsituatie voor alle betrokken
partijen”, werken SRO, Sportpark Zielhorst en diverse verenigingen (behalve WV Eemland:
Fidelitas, Cobu Boys, HVC en HSVA) samen om het sportpark naar een hoger plan te tillen.
Het WLC helpt daarbij. Het WLC fungeert als praktijklocatie voor de specialisatie Sport &
Evenementen van de MBO-2 opleiding Servicemedewerker van de Campus Amersfoort van
ROC Midden Nederland. De studenten helpen bij de organisatie van evenementen en
projecten op het sportpark. Dit draagt bij aan een positieve sfeer op het sportpark.
Het ROC Midden Nederland ontwikkelt het onderwijs graag samen met partners uit het
werkveld. “Zo blijven we aansluiten op actuele en relevante ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt. Bovendien dragen we er samen aan bij om Amersfoort gezonder en vitaler te
maken”, aldus afdelingsmanager Menno van Dijk van het ROC Midden Nederland. “Via het
WLC Sportpark Zielhorst bieden wij onze MBO 2 studenten Servicemedewerker Sport &
Evenementen een aantrekkelijke leeromgeving in de wereld van sport & bewegen waarbij
praktijk en theorie optimaal op elkaar aansluiten. Tegelijkertijd creëren we bij hen ook
maatschappelijke betrokkenheid”.
Docent Jonas Boon: “De eerste groep studenten is met veel enthousiasme gestart, in een
contextrijke leeromgeving. Dat zorgt voor veel betrokkenheid en motivatie bij onze
studenten. Het WLC biedt hen de kans om meer inzicht te krijgen in waar hun toekomst ligt
en wat de noodzaak van hun diploma is. Theorie en praktijk worden hier dagelijks
gecombineerd. Vanaf het eerste moment leggen we de brug naar doorstuderen. Er
gebeuren mooie dingen op het WLC.”
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