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LaVuelta033 Dikke Banden Race 
Het wielerfeest van Fiets033 LaVuelta033 begint op woensdagmiddag 18 mei 
2022 met een #DikkeBandenRace voor de allerkleinsten (2-4 jaar) en basis-
scholieren (5-12 jaar) op het gesloten en veilige parkoers van de WV Eemland. 
Kinderen rijden op ‘dikke banden’ fiets: een normale (stads)fiets, een 
mountainbike of crossfiets (minimale bandbreedte is 28 mm), maar geen 
racefiets! Deelname is gratis!  
Er zijn vijf races:  
• Loopfietsen Race 2–4 jaar (*) 
• Dikke Banden Race 5-6 jaar 
• Dikke Banden Race 7-8 jaar 
• Dikke Banden Race 9-10 jaar 
• Dikke Banden Race 11-12 jaar 

 

(*) Leeftijd op dag van wedstrijd  
De top 3 van elke wedstrijd wordt uitgenodigd voor de finales van DBR Vuelta 
Series (zaterdag 28 augustus in Utrecht).  
Zie verder De Jumbovisma ‘Dikkebandenrace’ komt naar Amersfoort! . 

 
IN DIT NUMMER 
 
• Dikke banden race Vuelta 

Series  
• Huldiging Puck Pieterse 
• Bordsponsor worden?  
• Interview Kees Rigter 
• Handbikers van start 
• Kort verslag ALV 
• Di Do Za competities van 

start  
• CK Lange afstand 
• Dauwtrappen met 

Hemelvaart  
• Nieuweling in Overijssel 
• Nieuwe clubkleding  
• Vuil langs de baan? 
• Geslaagd voor WT2 
 
 
Colofon 
Redactie: Gert Jan Nederend / 
René Leijen 
Mmv: Freek Maarleveld / Ben de 
Ruiter / Sven Schepers / Storm 
de Kock 
 

 www.wveemland.nl/ 

 info@wveemland.nl  

 
wveemland 

 
@WV_Eemland 

 

 

  

De huldiging van 
wereldkampioene Puck 
Pieterse werd druk 
bezocht. Lees het 
verslag op pag. 2  

https://lavuelta033.nl/de-jumbovisma-dikkebandenrace-komt-naar-amersfoort/
http://www.wveemland.nl/
mailto:info@wveemland.nl
http://www.facebook.com/wveemland
https://www.twitter.com/wv_eemland
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WERELDKAMPIOENE PUCK 
GEHULDIGD  
 
Thuis opgehaald door ruim vijftig Eemland-renners, in 
een glanzende gele cabrio naar het Eemland-clubhuis 
gereden en daar na een ereronde over het parkoers 
gehuldigd door burgemeester Lucas Bolsius en zelfs 
onderscheiden met de 'Jongerenonderscheiding' van de 
gemeente — de avond (22 maart jl) kon niet meer stuk 
voor 'multi-talent, topsporter, groeibriljant' Puck 
Pieterse. Eind januari werd ze, zoals iedereen al weet, 
in Fayetteville, USA wereldkampioene veldrijden bij de 
beloften. Bij de huldiging werd ze thuis opgehaald door 
clubgenoten, met de gele cabrio van Karel Pater. 'De 
hele straat stond opeens vol. Nu weten de meeste 
buren gelukkig wel dat ik aan wielrennen doe, maar ze 
zullen vast wel een beetje verbaasd zijn geweest', 
vertelde Puck aan de Amersfoortse Courant. Met haar 
ouders ín de auto, wielrenners ervóór en erachter ging 
het vervolgens, bij prachtige zonsondergang, in een 
fraaie optocht richting parkoers.  
 

 
 
Daar werd ze door clubvoorzitter Bas van der Peet in 
het zonnetje gezet, met onder meer een regenboogtrui 
van de club én een ingelijste foto daarvan. Bas dankte 
in zijn toespraak ook Pucks ouders: 'zonder ouders die 
hun fietsende kind elke week naar trainingen en 
wedstrijden rijden, lukt het allemaal niet'. Bas rekende 
uit dat Puck op de dag dat ze wereldkampioene werd, 
precies tien jaar en één dag Eemland-lid was. Puck 
bewijst zo dat je met hard trainen, heel ver kan komen. 
'Maar dit is vermoedelijk pas het begin. Er zit bij Puck 
nog veel rek in'.  
 

      

Burgemeester Lucas Bolsius roemde Pucks prestatie 
bij het WK. Hij keek ook al verder, naar de Olym-
pische Spelen van Parijs 2024: 'Kunnen we een deal 
maken dat jij in 2024 in Parijs meedoet aan het 
mountainbiken en dat er dan op de wedstrijddag een 
bus met clubleden die kant opgaat om je aan te 
moedigen?' Puck zelf denkt dat Parijs nog net wat te 
vroeg komt. Maaaarrrr: 'helemaal onmogelijk is het 
ook niet'.  
 

 
 

  
 
Een foto-album van de huldiging is te vinden via 
https://www.wveemland.nl/huldiging-puck-pieterse-
22-maart-2022/  
   

  

https://www.wveemland.nl/huldiging-puck-pieterse-22-maart-2022/
https://www.wveemland.nl/huldiging-puck-pieterse-22-maart-2022/
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Shirtsponsor Kees Rigter: doe mee aan wedstrijden!  
 
FREEK MAARLEVELD 

De sponsorcommissie heeft afgelopen maanden hard 
gewerkt om voldoende sponsoren te vinden, met als 
resultaat dat we op korte termijn allemaal in het nieuwe 
tenue kunnen fietsen. Zonder sponsoren geen WV 
Eemland! We zijn alle sponsoren dan ook erg dankbaar. 
Alle sponsoren stellen zich de komende maanden voor in 
de Eemlandkrant. We beginnen met onze shirtsponser: 
Kees Rigter van Rigter makelaars.  
 
Wie is Kees Rigter? 
Ik heb een fijn gezin met vijf kinderen en twee klein-
kinderen, ben sinds mijn 23e zelfstandig ondernemer en 
heb vanaf mijn 17e wedstijden gefietst. 
 

 
 
Vertel eens wat meer over je bedrijf: Rigter Makelaars?  
In 1995 heb ik tien maanden gewerkt bij een makelaars-
kantoor in Blaricum, in 1996 ben ik in mijn woonplaats 
Baarn mijn eigen kantoor gestart. In die ruim 25 jaar heb 
ik een goede marktpositie opgebouwd: wij scoren 
gemiddeld een 9,5 in de klantbeoordeling op Funda.' 
 
Hoe ben je bij WV Eemland terecht gekomen? 
Het is de meest actieve wielervereniging in deze 
omgeving. Vroeger heb ik bij Tempo Soest gefietst maar 
dat is nu alleen een toerwielerclub meen ik. 
 
Je bent ook actief op de mountainbike, in het veld. Doe je 
nog aan andere sporten? 
Mountainbiken doe ik met name in Limburg en de 
Ardennen met een vriendenclubje maar dat mag geen 
naam hebben. 
 
Op welke prestaties ben je het meest trots? 
Dat zijn er twee. Ik begon als 2e jaars junior. Toen ik 
achttien werd stapte ik over naar de amateurs, 

destijds de hoogste categorie onder de profs. Mijn 
eerste wedstrijd eindigde ik als tweede, dat was 
verrassend. En 37 jaar later, in 2016 werd ik 3e op 
het NK masters 55+. 
 

 
 
Wat zijn je sterke en mindere punten op de fiets? 
Ik ben explosief en kan daardoor een gat dicht 
rijden en sprinten. Ik ben minder sterk in het 
organiseren van een ontsnapping, ben daarin denk 
ik te afwachtend. 
 
Vanaf dit seizoen rijden alle renners met ‘Rigter 
Makelaars’ op de shirts. Hoe zou je op de hoogte 
willen blijven van hun ontwikkelingen en prestaties? 
Ik volg de prestaties graag op een afstandje en ben 
waar dat gewenst is graag bereid dit samen te 
vieren! 
 
WV Eemland staat landelijk bekend als de 
opleidingploeg van Nederland. Waar bij veel 
verenigingen het leden aantal daalt heeft WV 
Eemland een mooie grote groep renners. Wat zou je 
willen zeggen tegen mensen die nog twijfelen om te 
gaan fietsen? 
Ik zou willen zeggen; zet de stap naar je eerste 
trainingswedstrijd op ons afgesloten parcours; dan 
pas krijg je echt het gevoel dat wielrennen zo 
bijzonder maakt. 
 
We weten dat er in Baarn een Rigter-toerclub is met 
renners die recreatief fietsen. Komen er ook renners 
uit die groep naar de training op de woensdagavond? 
Nee nog niet, maar ik probeer vooral de jongeren 
onder hen (30-ers) wel te verleiden voor onze 
clubwedstrijden. 
 
Wil je nog iets toevoegen/zeggen tegen alle leden? 
Met name tegen de jongeren zou ik willen zeggen: 
het wielrennen maakt je ook mentaal sterk. Dat 
helpt je ook wanneer je niet op de fiets zit, bijvoor-
beeld op moeilijke momenten met je studie, je 
werk of privé. 
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SPONSORCOMMISSIE  

We zijn ontzettend blij dat we met onze sponsoren het mede mogelijk hebben gemaakt dat we voor de 
aankomende drie jaar allemaal in een mooi nieuw tenue kunnen rijden. Met de nieuwe uitstraling komen we 
goed voor de dag bij alle wedstrijden. Nu willen we graag de borden langs het parcours gaan aanpakken zodat 
ons mooie parcours ook die mooie uitstraling gaat krijgen. Om dat te realiseren hebben we de hulp van iedereen 
hard nodig. Het doel is om minimaal 40 borden langs het parcours te gaan “verkopen” voor de duur van 
minimaal 3 jaar. We willen graag zoveel mogelijk borden in een keer bestellen en dan allemaal in dezelfde 
afmetingen. Mocht je een bedrijf kennen of zelf hebben breng ons in contact met die bedrijven. Met de 
opbrengst kunnen we als club weer verder ontwikkelen en leuke activiteiten gaan doen met alle categorieën. 
Mocht je de afbeelding hiernaast zelf graag digitaal ontvangen of de folder van WV Eemland, mail dan naar 
sponsoring@wveemland.nl  
 
Alvast bedankt voor jullie hulp, Ben de Ruiter en Freek Maarleveld 
 

Clubkampioenschap lange afstand 
Dinsdag 21 juni 2022 vanaf 19 uur wordt het Clubkampioenschap Lange Afstand verreden. Dit CK is alleen 
toegankelijk voor leden van WV Eemland (dus geen trainingsleden!). Alleen renners met een transponder komen 
in de uitslag. En we starten op tijd: laatkomers kunnen niet aansluiten en er zijn geen neutrale ronden.  
 
Het programma start om 19 uur precies.  

Nieuwelingen 55 minuten +2 ronden Amateurs A 1.35 uur +2 ronden 
Vrouwen  1.05 uur +2 ronden Junioren 1.45 uur + 2 ronden 
Sportklasse 1.15 uur +2 ronden Elite/Beloften 1.55 uur + 2 ronden 
Veteranen 40+ 1.25 uur +2 ronden Algemeen 2.05 uur + 3 ronden 

 
Let op: Alle categorieen mogen na hun wedstrijd mee blijven rijden voor het Algemene Clubkampionschap. 

mailto:sponsoring@wveemland.nl
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Drie trainers behalen diploma WT2 
BESTUUR 

Eind maart deden drie nieuwe jeugdtrainers hun Proeve van 
Bekwaamheid voor de KNWU-opleiding Wielertrainer 2. De 
opleiding verliep door alle corona-beperkingen met horten en 
stoten: de ene keer was een locatie niet beschikbaar, de 
andere keer enkele aanwezigen. Hoe dan ook: de Eemland-
kandidaten Edwin van den Hengel, Gijsbert Gerritsen (met 
gipsen voet) en Esmee Bosman slaagden allemaal en mogen 
zich nu ‘WT2’ noemen.  
 

 
 

 
 
De proeve, afgenomen door een KNWU-examinator, werd 
gevolgd door een nabespreking vol leermomenten en andere 
verbeterpunten. Maar dat mocht de pret niet drukken: zijn 
alle drie geslaagd!  
 
Het bestuur van WV Eemland feliciteert de nieuwe trainers 
met hun diploma.  
 
Informatie over WT2 is te vinden op 
https://knwucampus.nl/products/3-knwu-trainer-2.  

Laat niet als dank … 
Waar bij officiele wedstrijden de renners in 
zogeheten litter zones hun papiertjes, lege 
gelletjes, drinkbussen etcetera weggooien, is 
langs het Eemland-parkoers te zien dat die 
regel - door de UCI ingevoerd per april 2021 - 
nog niet nageleefd wordt.  
Ook de KNWU onderschrijft dat afval in de 
afvalbak hoort, dan wel in de afval-dropzone. 
Maar in ieder geval niet in de berm langs de 
weg. Laten we het Eemland-parkoers bij deze 
maar meteen uitroepen tot afvalzone: stop 
lege verpakkingen en papiertjes in je achter-
zak en leeg die bij het clubhuis! 
 

 
  
 

  Di-Do Za competitie weer gestart 
  De opkomst was de eerste paar keer nog 

mager, maar inmiddels rijden er flink wat 
renners mee in de dinsdagavond- en 
donderdagavondcompeties. 

 
 

   Nog even de regels voor 2022:  
   Eemland-leden betalen 10 euro borg voor 

het rugnummer, 1 euro per keer meedoen of 
20 euro voor het hele seizoen. Niet-leden 
betalen 5 euro per keer (niet meedoen aan 
competitie) of 50 euro voor het gehele 
seizoen (wel meedoen met competitie).  

  

https://knwucampus.nl/products/3-knwu-trainer-2
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Clubkleding is verplicht  
 
Op de Ledenvergadering bleek dat niet iedereen op de hoogte was van 
het kledingreglement van de club. We gaan er daarom hier dieper op in.  
 
Het dragen van clubkleding bij trainingen en wedstrijden is verplicht. Dat 
geldt voor renners, trainers en begeleiders. Met onze clubsponsors zijn 
immers afspraken gemaakt over het dragen van de clubkleding. Houden 
clubleden zich niet aan deze regels, dan kunnen sponsoren zich terug-
trekken, wat de club in financiële problemen zou brengen!  
 

 
 
Deelname aan trainingen en wedstrijden is daarom niet mogelijk in 
andere club- of oude sponsorkleding of eigen kleding. Leden kunnen 
kleding kopen via de website, zie https://www.wveemland.nl/winkel/ .  
 
Er is geen mogelijkheid kleding te ruilen, als die bijvoorbeeld te klein is. 
U dient zelf voor vervanging te zorgen! Bestelde én betaalde kleding 
wordt afgeleverd na contact met kledingcoördinator Ronald Bouman.  
Bij alle door de club georganiseerde wedstrijden en trainingen is verder 
het dragen van een helm verplicht.  
 
Volgens het kledingreglement is het bestuur bij overtreding van deze 
afspraken gemachtigd om sancties aan de clubleden op te leggen, zoals 
een startverbod voor wedstrijden of een deelnameverbod aan trainingen. 
 

Kies je Sport 
 

 

Schoolsport Amersfoort organiseert 
ook dit voorjaar weer kennismakings-
trainingen ‘Kies je Sport’, voor 
kinderen van basisscholen (groep 3 
t/m 8).  
Bij WV Eemland zijn die trainingen op 
24 en31 mei as, vanaf 17.15 uur.  
 
 

 

Agenda wegseizoen 2022 
De competities op dinsdagavond, 
donderdagavond en zaterdag-
middag zijn inmiddels gestart. 
Andere evenementen op het 
clubparkoers staan hieronder in de 
kalender.  
 

Vanaf 5 
febr 

Start zaterdagmiddag-
competitie (*) 

alle cat. m.u.v. 
jeugd 

Vanaf 5 
april  

Start dinsdagavond-
competitie (**) 

alle cat. m.u.v. 
jeugd 

Vanaf 7 
april  

Start donderdagavond-
competitie (**) 

alle cat. m.u.v. 
jeugd 

7 mei 
11.15 u 

Vrouwenwedstrijd Elite 

14 mei 
10.00 u 

Ronde van Zielhorst 
(Jeugd,Nwl,Jun) 

Jeugd / Nwl / 
Jun 

18 mei Dikke Bandenrace 
(onder voorbehoud) 

 

26 mei 
vanaf 
7.00 u 

Dauwtrappen (20, 40 of 
60 km, kosten 2,50 
euro)  

Iedereen! 

12 juni 
12.00 u 

Hartje Baarn M40+ / Am / 
Jun / Funklasse 

21 juni 
19.00 u 

CK Lange Afstand alle cat. m.u.v. 
jeugd 

2 juli 
16.30 u 

Wielerronde van 
Scherpenzeel 

Sportkl / Locals 
funklasse 

1 sept Slotrace donderdag-
avondcompetitie 

alle cat. m.u.v. 
jeugd 

6 sept Slotrace dinsdagavond-
competitie (+bbq) 

alle cat. m.u.v. 
jeugd 

17 sept 
?? u 

Wielerronde van 
Hoevelaken 

Sportkl / Locals 
funklasse 

24 sept Slotrace ZMW alle cat. m.u.v. 
jeugd 

 
(*) De ZMW (A- en B-klasse) start 
om 14.30 uur.  
(**) De wedstrijden beginnen om 
19 uur, met een A- en B-klasse. Op 
elke 4e donderdag rijden we bij 
voldoende jury/wedstrijdleiding 
een puntenkoers. 

 

  

https://www.wveemland.nl/winkel/
https://www.wveemland.nl/wedstrijden-en-evenementen/zaterdagcompetitie/
https://www.wveemland.nl/wedstrijden-en-evenementen/dinsdag-donderdagavondcompetitie/
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Omloop NW Overijsel: wind en valpartijen 
 
SVEN SCHEPERS / STORM DE KOCK 

Op 2 april jl stonden vijf Eemland-Nieuwelingen aan de start van 
de (50ste) Omloop van Noordwest Overijssel. Start en finish 
waren in Genemuiden. Sven en Storm schreven een verslag:  
 
“Fitz, Sven, Twan, Storm en Roel waren vijf van de in totaal 140 
renners aan de start van de nieuwelingen wedstrijd. De koers was 
één grote ronde van rond de 70 km. Er stond veel wind en met 
140 renners was het een harde en snelle start. Er ontstonden 
gelijk groepen. Sven zat - met een beetje geluk - in de voorste 
groep. 
 
Snel de start zaten Storm, Twan en Roel achter een valpartij. Ze 
moesten door het gras en konden de aansluiting niet meer 
vinden met de kopgroep. Storm en Roel reden naar een groep 
met Twan en konden daar de aansluiting vinden. 
 

  
Er waren weinig tempo wisselingen waardoor het makkelijker 
werd om bij te blijven. In een mooie omgeving met lekker weer 
werd er lekker gekoerst. 
Ook waren er weer valpartijen. Helaas zagen Storm, Twan en 
Roel dat Sven aan de kant stond. Voor Sven betekende dit ‘einde 
koers’. Ook Fitz is tot twee keer toe gevallen. Gelukkig kon Fitz 
wel doorrijden. 
 
Iedereen heeft een leuke wedstrijd gehad en het team heeft met 
elkaar tijdens de momenten voor de wedstrijd en tijdens de 
trainingen veel lol gehad.” 
 

 

Beelden van de 
wedstrijd zijn te zien 
op YouTube .  

 

Dauwtrappen 
Op Hemelvaartsdag kan iedereen 
‘opstappen en meetrappen’. Er zijn drie 
routes (20, 40 en 60 km), start en finish 
zijn bij het clubhuis. De start is tussen 7 en 
9 uur, de kosten zijn 2,50 pp. Inschrijven 
kan via deze link.  
 

 
 

Klimtijdrit LaVuelta033 

 

Klimtijdrit of 
toertocht? 
 
Of allebei? 

Je kunt je nu voordelig inschrijven voor de 
klimtijdritten en de toertochten in het 
weekeinde van de doorkomst van de 
Vuelta España door Amersfoort. Vrijdag-
avond 19 augustus is de klimtijdrit, 700 
meter omhoog op de Hugo de Grootlaan. 
Zondag 21 augustus zijn er ‘gepijlde’ en 
gpx-toertochten (30-60-90-120 km) met 
start en finish op het Lieve Vrouwekerkhof. 
Inschrijven kan via deze link.  
Op zaterdag rijdt het Vuelta-peloton via de 
Leusderweg, de Hugo de Groot-laan en de 
Utrechtseweg naar de finish in Utrecht. ’s 
Avonds is er een (gratis) ‘Spaanse avond’.  

De organisatie zoekt ook nog vrijwilligers!  

Meer informatie: https://lavuelta033.nl/  

  

https://www.youtube.com/watch?v=zw29CXCrcMA
https://inschrijven.nl/form/2022052651179-nl
https://inschrijven.nl/form/2022081951119-nl
https://lavuelta033.nl/
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Wel transponder, niet in uitslag?  
 
HENK VERWOERD / WEDSTRIJDSECRETARIAAT  

Heb je meegereden in een koers bij WV Eemland, mét (*) een MyLaps transponder, maar sta je niet in de uitslag 
op Mylaps Sporthive? Dan zijn er twee mogelijkheden: ofwel jouw naam staat niet geregistreerd bij jouw 
transpondercode, ofwel de jury ziet jouw chip niet 'voorbijkomen'.  
 
Controleer dan of je dit stappenplan heb gevolgd:  
1. Heb je een nieuwe transponder? Dan moet je deze activeren voor de jury je ziet doorkomen. In de bij de 

transponder geleverde handleiding staat hoe. Dat doe je met een programma op je computer (alleen 
beschikbaar voor Windows). Geef bij inschrijven je nieuwe transpondercode even door. 

2. Registreer de transponder op Mijn KNWU. Het meest voorkomende probleem, jouw transponder wordt wel 
geregistreerd, maar niet vertaald naar je naam. Wij gebruiken de KNWU database, waar de koppeling van 
jouw code met jouw naam in staat. Maar die koppeling moet je zelf invoeren! Dat doe je op Mijn KNWU. 
Zonder registratie op Mijn KNWU kom je niet met naam in de uitslag. We proberen dan het 
transpondercode in de uitslag op te nemen. “Maar bij een andere vereniging kennen ze mijn code wel” is 
geen zekerheid dat je transponder goed geregistreerd staat bij de KNWU, want je code kan ook handmatig 
toegevoegd zijn bij die vereniging. Het invoeren in de KNWU database is een handeling die je zelf moet 
doen. 

3. Controleer of je abonnement bij MyLaps niet verlopen is. De nieuwe transponders werken met een 
huurmodel. Jouw transponder schakelt automatisch uit als je periode verlopen is. Controleer dit en zet de 
datum van verlengen in je agenda. Verleng op tijd! Activeer je chip na verlengen opnieuw, op dezelfde 
manier als je een nieuwe transponder activeert. 

4. Check je batterijstatus. Dit komt maar weinig voor, zeker met nieuwere transponders. Met hetzelfde 
programma waar je de transponder mee activeert, kan je ook de batterijstatus uit lezen. Let op, de USB 
aansluiting op die transponders is niet om op te laden. Tegenovergesteld zelfs, een nachtje aan een 
oplader en je batterij is leeg. De oude, ronde transponders beginnen ondertussen bijna allemaal leeg te 
raken. De jury kan deze voor je testen, als het niet te druk is (dat kan alleen op de detectielus bij 
start/finish) 
 

 

Uitlenen of verkopen 
 
Wat ook nog wel eens voorkomt, een uitgeleende of 
verkochte transponder. Dat kan, maar dan moet de 
eigenaar deze uit Mijn KNWU halen, en de gebruiker 
deze koppelen. Ook bij familieleden onderling, altijd 
koppelen aan je naam. 
  

Let ook op de nieuwe transponderregels van de KNWU. Renners krijgen bij het ontbreken of niet-functioneren 
van een transponder een startverbod, mits er geen vervangende transponder vóór aanvang van de wedstrijd 
gemonteerd is. Je wordt niet in de uitslag vermeld als je buiten de top-tien finisht. Je komt wel in de uitslag bij 
premiesprints/tussensprints maar de premie wordt dan niet uitbetaald. En je krijgt een boete (25 of 50 euro) bij 
herhaaldelijke overtreding van deze regel.  
Er zijn uitzonderingen. Kijk voor alle informatie op https://kenniscentrum.knwu.nl/wedstrijden-
rijden/transponder  
.  
(*) Geen transponder? Dan kom je niet in de uitslag, zelfs niet als je podium rijdt!  
 

 
  

https://kenniscentrum.knwu.nl/wedstrijden-rijden/transponder
https://kenniscentrum.knwu.nl/wedstrijden-rijden/transponder
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Van de bestuurstafel 
BESTUUR 

Algemene Ledenvergadering  

 

In een behoorlijk 
gevuld clubhuis 
werd dinsdag 12 
april jl de Algemene  

Ledenvergadering gehouden. In 2021 kon de ALV 
niet doorgaan door alle corona-beperkingen. Aan 
het begin van de vergadering werd Bas van der 
Peet daarom officieel tot voorzitter gekozen. 
Bestuurslid Henk Verwoerd trad af (zie hiernaast); 
hij wordt opgevolgd door René Leijen.  
 
Bas bedankte alle vrijwilligers die voor de club 
actief zijn: van klusteam tot juryleden, van sponsor-
commissie tot jeugdcommissie. Hij memoreerde 
alle gebeurtenissen van de laatste jaren: behalve 
corona zijn dat de overeenkomst met het ROC, de 
opening van het Werk Leer Centrum, de nieuwe 
handbike afdeling, het wereldkampioenschap van 
Puck Pieterse – op een dag na precies tien jaar 
nadat ze lid werd – maar ook de nieuwe sponsor-
commissie, het nieuwe clubshirt, de gezonde 
financiële situatie van de club én de recente groei 
van het aantal leden. De sponsorcommissie werft 
nu ook bord sponsoren (zie elders in deze krant).  
 
Zorgpunten zijn het vinden van vrijwilligers om 
wedstrijden te organiseren/begeleiden, het (tech-
nische) onderhoud van de website, en vooral het 
‘blijven fietsen’”: zeker in coronatijd was het lastig 
om contact te houden en gezamenlijke trainingen 
en wedstrijden te rijden. Op de vergadering werden 
ook de plannen voor het sportpark toegelicht. Er 
zijn meerdere gegadigden die op het sportpark ‘iets 
nieuws’ willen gaan doen. De gemeente wil verder 
dat het sportpark meer verbinding krijgt met de 
wijken, zeker met het nieuwe Hoefkwartier. De 
plannen omvatten een nieuwe ontsluiting, een 
sporthal, een evenemententerrein, een mtb-
parkoers etcetera maar het is ook afwachten wat de 
nieuwe wethouder en de nieuwe gemeenteraad 
willen. 

Henk Verwoerd benoemd tot Erelid 
 
Na bijna twintig jaar is Henk Verwoerd afgetreden als 
bestuurslid. Hij was in die jaren onder meer 
wedstrijdsecretaris, contactpersoon naar de KNWU, 
jurylid, MyLaps-specialist. En nog veel meer.  
 
Het bestuur stelde daarom de leden voor om Henk tot 
erelid te benoemen. De vergadering ging daar 
unaniem mee akkoord. Bas: “Als je met zo’n staat van 
dienst geen erelid wordt…” 
 
Henk blijft (gelukkig) betrokken bij de club, nu vooral 
als jurylid bij de competities op dinsdag, donderdag en 
zaterdag.  
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Bij de Open Dag ter gelegenheid van de start van de nieuwe Handbike-afdeling kreeg 
wethouder Willem-Jan Stegeman uitleg en rijles van meervoudig Olympisch en wereld-
kampioen Jetze Plat. Ze waren naar het parkoers ‘gelokt’ door Ingeborg Kamerman, 
initiatiefneemster van het handbiken bij WV Eemland. Ingeborg zocht én vond bij de club 
een nieuwe plek om haar sport te beoefenen. Met prachtig weer werd op vrijdag 11 maart 
jl het startschot gegeven. Ingeborg vertelde alle (ruim twintig) geïnteresseerden over de 
finesses van het rijden met een handbike. Op de drukbezochte Open Dag waren ook 
verschillende samenwerkingspartners aanwezig, waaronder de regiocoördinator vanuit 
Uniek Sporten, de sportparkmanager en handbike-leverancier Double Performance. Ook de 
nieuw aangeschafte handbike van de club was te zien en mocht natuurlijk uitgeprobeerd 
worden. Daarbij bleek het nog niet zo eenvoudig om op gang te komen.  
 
Inmiddels zijn Ingebord en Hans Kamerman elke dinsdag- en vrijdagmiddag op het 
clubparkoers druk met trainingen. Er zijn al vijf handbike-leden! De trainingen worden 
ondersteund door studenten van het Wijk Leercentrum Zielhorst van ROC Midden-
Nederland. ‘Maar als die vakantie of andere dingen te doen hebben, zijn we op ons zelf 
aangewezen’, aldus Ingeborg. ‘We gebruiken daarom vaak de parkeerplaats als trainings-
baan. Dat werkt perfect. Het gaat om korte afstanden, bochtjeswerk (zeker met een 
handbike is dat geen luxe) en toch overzichtelijk trainen. Binnenkort gaan we ook buiten 
de baan rijden, in de wijk en de omgeving’.  
Ben je in de gelegenheid om eens te kijken op een dinsdag of vrijdag? Je bent van harte 
welkom! 
En ben je in de gelegenheid om eens te kijken op een dinsdag of vrijdag, je bent van harte 
welkom. 
met vriendelijke groet, 
 
 

WETHOUDER KRIJGT HANDBIKETRAINING 

VAN OLYMPISCH KAMPIOEN  


