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Nog meer kampioenen… 
WV Eemland is weer twee kampioenen ‘rijker’. Zowel jeugdrenner Lisa 
Brouwer als belofterenner James Potter werden onlangs Nederlands 
Kampioen.  
 

 

Lisa Brouwer deed dat eind 
september in het mountainbiken, om 
precies te zijn in jeugdcategorie 4 
(meisjes 12 jaar) van wat officieel de 
‘Trendhout en Maxi-Promo NK 
Mountainbike Jeugd 2022’ heet.  
Lisa won met ruim een minuut 
voorsprong op nummer 2.  

 
James Potter (20) werd medio 
september op de Wageningse 
Muur, Nederlands Studenten-
kampioen. Hij kwam in de 
stromende regen ook al solo aan, 
met 14 seconden voorsprong op 
nummer 2.  

 

  

  

Toinne Vriezen wint de 
Valkenburg Classic!  
Hij vertelt er over op 
pagina 2  
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TOINNE: “IK HEB DE VALKENBURG CLASSIC GEWONNEN” 
TOINNE VRIEZEN 

Junior Toinne Vriezen won medio augustus de Valkenburg Classic, de zwaarste wedstrijd voor Nederlandse 
Junioren. Uiteraard vroegen we hem naar zijn belevenissen.  
 
“Voor de junioren is dit de zwaarste wedstrijd die in Nederland wordt verreden. Het parcours ging over de 
Cauberg, de Bemelenberg en de Geulhemmerberg. In totaal reden we vijf rondes, waarbij er vier over de 
Cauberg gingen. Doordat het zo'n selectief parcours is, kon het elk moment breken of kon er een beslissende 
groep wegrijden. Hierdoor kon ik geen moment mijn aandacht laten verslappen en was voorin rijden een must”.  
 
“Om iets over 14:00 uur gingen we van start. Na de neutralisatie was het meteen volop koers. Ik kon mooi naar 
voren komen voor we de eerste keer de Cauberg op gingen. Wat stonden er een mensen langs de kant te 
kijken! Het leek wel een profwedstrijd. Maar mijn benen voelden het hoogteverschil goed, het was zwaar. Er 
reed een groep van tien man weg maar bij de Bemelenberg kon ik samen met tien andere aansluiten. Een 
mooie kopgroep. Helaas werden we in een afdaling weer ingerekend door het peloton. Na de tweede keer 
Cauberg opgeklommen te zijn, reden er twee man weg. Die hielden het meer dan een ronde vol maar werden 
ook weer ingerekend. Als een wedstrijd zo verloopt, moet er elke keer iemand reageren en moet je knallen om 
het gat te verkleinen. Gelukkig ben je met meer sterker dan met zijn tweeën”.  
 
In de een-na-laatste ronde, op een flauw klimmetje, rij ik rustig weg bij het peloton. Er reageert gelukkig maar 
één renner. De rest kan of wil niet (meer) reageren. Bij de bel van de laatste ronde lukt het vier renners om aan 
te sluiten. Dit is een leuk groepje. Het draaien, zodat iedereen zijn kopbeurt doet, gaat goed. De voorsprong 
wordt groter en groter. Toen begon het rekenen in mijn hoofd: twee jongens waren echt al helemaal gesloopt, 
dus die zou ik wel verslaan in de sprint. Mmm, maar die andere…. okay nog eentje achter me laten en dan heb  

 

 

ik een podiumplek. Dat zou echt tof zijn, dacht ik. We 
waren bij de laatste klim, vanaf hier was de finish in 
zicht. Nog 300 meter, ik ga…. Er komt wat ruimte 
tussen mij en de andere.  
Oh nee kramp. Kom op Toinne…. Trappen, trappen nog 
even volhouden. En toen gewoon solo over de finish. 
Zelfs nog tijd om mijn handen om hoog te doen”.  
 
“Dan dringt het tot me door: ik heb zojuist de 
Valkenburg Classic gewonnen!” 
 
“Het is de meest bizarre overwinning zolang als ik fiets. 
Ik sta nu vereeuwigd in een mooi rijtje winnaars van 
deze Classic, waaronder de nieuwe wereldkampioen 
Remco Evenepoel en Ide Schelling. Terwijl ik dit schrijf 
begint het een beetje te landen hoe vet deze 
overwinning is. Ik ga hier nog een tijdje van 
nagenieten”.  
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Kleding update 
RONALD BOUMAN 

De webwinkel is weer even 
gesloten. Alle bestellingen die 
zijn gedaan na 19 juli jl. liggen 
nu bij Bioracer. Wie weet komt 
het in december binnen!  
 
De broeken-met-de-pluizen zijn 
nog onderweg; de shirts met de 
fout ingezette mouwen zijn al 
wel vervangen. Verder hebben 
sommige renners kleding uit 
voorraad ontvangen. Dan heb je 
dus deels dubbel kleding! Voor 
wie dit geldt: je mag dit bij mij 
inleveren.  
 
Gaatjes met opspelden 
Het opspelden van rugnummers 
leidt geregeld tot gaatjes in je 
shirt. Bioracer adviseert de stof 
van de shirts (voorpand en 
achterpand) te vervangen door 
een andere stof. Shirts die je ná 
17 juli hebt besteld, zullen in 
die andere stof geleverd 
worden. Wat ook helpt, is goed 
opspelden: zorg dat de speld 
twee keer door het rugnummer 
gaat en twee keer door de stof, 
waarbij de sluiting van de speld 
aan de voorkant zit. Dan hangt 
je nummer niet aan je shirt en 
heb je minder kan op scheuren. 
Pas wel op voor een 'parachute-
effect', dat het shirt niet gaat 
bollen en je juist extra wind 
vangt.  
 
Racedots 
Geen zin in spelden? Probeer 
dan eens de magneetjes, 
racedots genaamd, die steeds 
meer op de markt komen. Maar 
let op dat daar de kracht 50N of 
groter is en dat ze 2mm of 
dikker zijn. 

Maximaal verzet 
Junioren 
ongewijzigd 
 
Waar de UCI per 1 januari 2023 
de regel schrapt omtrent het 
maximale verzet voor Junioren, 
blijft de KNWU – én de Bel-
gische bond – die wél hanteren. 
Het huidige maximale verzet 
voor junioren (7,93m) blijft dus 
in 2023 de grens. Dat geldt voor 
nationale en regionale wed-
strijden in Nederland en België. 
De bond schrijft veiligheid in 
het peloton ‘erg belangrijk’ te 
vinden. Het lichaam van jonge 
renners mag in de groei niet 
worden overbelast. Daarnaast is 
het mogelijk dat door het vri-
jlaten van de verzetten snel-
heden in wedstrijden voor 
junioren hoger komen te liggen, 
‘waardoor gevaarlijke situaties 
kunnen ontstaan’. Dat allemaal 
kan leiden tot verhoogde ‘drop-
out’ onder jeugdwielrenners, 
aldus de bond. Omdat veel 
renners ook wedstrijden rijden 
in België, gelden in beide 
landen dezelfde regels. De Bel-
gische wielerfederatie doet in 
2023 een grondige studie naar 
het eventueel aanpassen en 
afstemmen van de verschillende 
versnellingen. De KNWU zal 
aansluiten bij de evaluatie en 
voor 2024 het besluit omtrent 
de maximale verzetten herover-
wegen. In UCI wedstrijden is het 
verzet voor junioren vanaf 1 
januari 2023 wel vrij.  
 

Bron: 
KNWU 

  

Lotte en Roan in de 
prijzen 
JEUGD 

 
 

 
 
Renner van het jaar bij de Eemland-Jeugd 
is dit seizoen Lotte Bouman. Zij heeft 
zich dit jaar ontwikkeld tot een echte 
wedstrijdrenner, doet in landelijke wed-
strijden keer op keer mee voor het 
podium en heeft ook meerdere keren 
gewonnen. Op het NK werd ze tweede! 
Volgens de trainers is het mooi om te 
zien dat er dit jaar écht uit komt wat er 
altijd ingezeten heeft.  
De Positiviteitsprijs bij de Jeugd was voor 
Roan Ferron die altijd vol goede zin naar 
de trainingen komt en dan sfeer en 
gezelligheid meebrengt. De trainers zien 
daarbij “dat zijn positieve inzet werkt, 
want Roan is dit seizoen als renner echt 
vooruit gegaan”.  
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10 december: Nationale veldrit  
 
Op zaterdag 10 december is er, na twee coronajaren, 
weer een Nationale Veldrit van Amersfoort. Deze 
wordt dit jaar voor de 41e keer  gehouden en (voor 
de tweede keer) op het bosrijke terrein van GGZ-
locatie Zon & Schild aan de Utrechtseweg. Het 
parkoers is 2900 meter lang en wederom zeer 
uitdagend. Begin oktober hadden zich al meer dan 
140 renners ingeschreven!  
 
Programma 
11:00 Masters 40+ (M) 
12:00 Nieuwelingen (M) 
13:00 Junioren (M) 
14:00 Elite, Belofte, Prof-B, Sportklasse, Amateurs, 
          Junioren (V) 
14:02 Nieuwelingen (V) 
15:00 Amateurs, Sportklasse (M) 
15:00 Belofte, Elite, Prof-A, Prof-B (M) 
 
De oudste van Nederland 
Samen met de veldrit van Lieshout is de NVA de 
oudste veldrit van Nederland! De eerste 39 edities, 
tot en met die van 2018, werden verreden in Bos 
Birkhoven waar een parkoers met flinke hoogte-
verschillen voor spannende races zorgde. Het 
evenement was zeer in trek, met soms meer dan 
vierhonderd deelnemers. In 2019 verhuisde de race 
noodgedwongen naar het terrein van Zon & Schild.  

 
2007: Speaker Nico de Vries (toen al) interviewt Lars van der Haar, 
toen 3e bij de Nieuwelingen  

 
De club heeft op deze locatie een warm bad gevonden: 
er zijn kleedruimtes, douches, een restaurant, een 
afspuitplek en voldoende én gratis (camper)parkeer-
plaatsen. De race, die meetelt voor de topcompetitie 
van de KNWU, staat open voor veldrijders van zowel 
nationaal als regionaal niveau. Inschrijven kan tot en 
met 5 december as.  
 
Vrijwilligers 
O ja, voor we het vergeten: de organisatoren zoeken 
nog vrijwilligers die kunnen helpen bij parkoersopbouw 
(en -afbouw), bij de inschrijftafel etcetera. Aanmelden 
kan via info@wveemland.nl  
 

 

Jeugd leert veldrijden in De Kuil 
 

 
 

 
 

 

Het is al een 
traditie, de jaarlijk-
se Veldrij Clinic van 
de Eemland-jeugd, 
zeker nu alles weer 
door mag gaan. En 
dus reden er bijna 
veertig (!) jeugd-
leden op zaterdag 8 
oktober hun eerste 
veldrij-rondjes van 
het nieuwe seizoen, 
soms van hun hele 
leven, in De Kuil in 
Lage Vuursche. Met 
– al even traditio-
neel – natuurlijk 
een pannenkoek.  

 

Nieuwelingen/Junioren naar Limburg 
 

Ook dit jaar stond bij de Nieuwelingen/Junioren een 
trainingsweekend Limburg op de planning, dit keer als 
afsluiter van het seizoen. Bijzonder was dat renners uit 
categorie 7 er bij waren. Het weekend ging niet om 
trainen/voorbereiden op een nieuw seizoen maar om 
teambuilding en gezelligheid. Er was aandacht voor onze 
‘nieuwe’ nieuwlingen (afgelopen zomer in cat. 7), voor 
nieuwelingen die junior werden en voor 2e jaar junioren die 
ook doorschuiven. Er werd natuurlijk ook gefietst!  
 

 

Trainers en bege-
leiders kijken 
terug op een te 
gek wieler-seizoen 
en geslaagd 
wielerweekend! 

 

  

mailto:info@wveemland.nl
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Hoe verging het Mischa, Puck, Nienke, Darren, Lars en Wilco ? 
 
Het is meer dan bekend: drie topvrouwen in de diverse wielerpelotons maakten hun eerste meters op de fiets bij 
WV Eemland. In deze Eemlandkrant kijken we naar hun vorderingen in de afgelopen maanden. Uiteraard kijken 
we ook naar de mannen met een Eemland-geschiedenis.  
 

Mischa Bredewold (22 inmiddels) is bezig aan een sterk 
seizoen. Ze reed een straffe Tour de Femmes: tweede 
in het jongerenklassement en 21e in het algemeen 
klassement. Alsof dat nog niet genoeg was, won ze 
begin september de slotrit van de Simac Ladies Tour, 
een rit van 150 km met start en finish in Arnhem. Nog 
geen week later was ze de beste in 'A Travers les 
Hautes de France', een Franse eendagskoers over 
heuvelachtig terrein.  
Volgend seizoen rijdt Mischa voor SD Worx, waar 
ploegleider Danny Stam een nieuwe Nederlandse 
generatie wielrensters ziet opkomen. 'Tot de kern van 
die nieuwe lichting kan ook Mischa behoren', denkt 
Stam. 'Zij heeft de afgelopen jaren goede stappen 
gezet en ik denk dat zij die progressie in onze ploeg 
kan voortzetten'. Mischa zelf hoopt zich bij SD Worx 
vooral te ontwikkelen in het heuvelachtige gebied en 
op de langere klimmen. Ze voelde in de gesprekken 
met Stam en ploegleidster Anna van der Breggen 
'meteen goed en vertrouwd'. De overgang was dan ook 
'een logische stap', zegt Mischa. 'Ik hoop me de 
komende jaren zodanig te ontwikkelen dat ik bij de 
beste Nederlandse rensters behoor. Ik weet dat ik bij 
Team SD Worx daar de mogelijkheden en het 
vertrouwen voor krijg. Daarnaast vind ik het een 
privilege om bij dit collectief te kunnen rijden en 
onderdeel van dit super team te zijn. Als er één ploeg 
is waar ik kan zien hoe je wedstrijden kunt winnen, dan 
is dat wel bij Team SD Worx'. 

Nienke Vinke (18), eind augustus nog winnares van 
de tweedaagse koers Bizkaikoloreak in Baskenland, 
was onlangs succesvol op het WK in Australië. Ze 
reed zowel de wegwedstrijd als de tijdrit; op beide 
onderdelen pakte ze dit jaar al de nationale titel. In 
de tijdrit werd ze 7e, op bijna twee minuten van 
winnares Zoe Bäckstedt (GB). Ze bewaarde het 
beste voor de wegwedstrijd waarin ze een prachtige 
bronzen medaille behaalde. Winnares Bäckstedt 
trok er al in de eerste (van vier) ronde vandoor, en 
hoe Nienke en haar Franse rivale Eglantine Rayer 
ook reden, ze kwamen niet meer dichterbij. In de 
sprint om het zilver was Rayer net iets te snel.  
 

 
Vinke rijdt de volgende twee seizoenen voor Team 
DSM, na twee seizoenen bij opleidingsinstituut 

 

NXTG. Nienke is blij met de overstap. 'Ik heb veel 
geleerd bij NXTG en hoop me bij Team DSM verder 
te kunnen ontwikkelen'. Ze koos voor DSM omdat 
die ploeg een goede staat van dienst heeft. 'Op 
korte termijn hoop ik op een goede manier de 
overstap naar het elitepeloton te kunnen maken. 
Ook wil ik graag leren als team te rijden'. DSM-
hoofdcoach Rudi Kemna heeft alle vertrouwen in 
Vinke. 'Ze behaalde dit jaar een indrukwekkende 
dubbel op het NK en won veel koersen in het 
juniorencircuit, beschikt over een enorme motor 
maar blijkt ook een veelzijdige renner te zijn die 
explosief is en ook behoorlijk goed kan klimmen'. 
Omdat ze rechtstreeks uit de junioren komt, krijgt 
ze van Kemna de tijd 'om zonder druk vooruitgang 
te boeken'. 
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Puck Pieterse (20) had op de WK Mountainbike, eind 
augustus in Les Gets, Frankrijk wisselend succes. In de 
Team Relay reed ze, samen met Anne Terpstra, Lauren 
Molengraaf, Tom Schellekens, Rens Teunissen en Chris 
van Dijk, naar een zesde plek. 
 

 
 

In de individuele categorie Onder 23 finishte Puck als 
tweede, op 43 seconden van de Franse winnares Line 
Burquier. Vooraf zei Puck in te zetten op een medaille. 
'Winnen is zeker het doel, maar ik denk dat ik niet de 
topfavoriet ben. Een eerste WK-medaille in het 
mountainbiken zou sowieso heel mooi zijn. Daar zet ik 
vooral op in'. Het parkoers lag haar wel. 'Ik kom op 
snellere ronden soms nog wat meer tot mijn recht. Het 
klimwerk is hier doorslaggevend'. De afwisseling van 
veldrijden en mountainbiken vindt ze nog steeds 'heel 
echt heel leuk'. Ze stopte na het WK Veldrijden, eind 
januari in Fayetteville, USA direct met crossen om een 
goed mountainbikeseizoen te rijden. 'Ik merkte direct 
dat ik weer een stap gemaakt heb. Ik vind mountain-
biken sowieso heel leuk om te doen en kan echt 
genieten van het rijden van de bergen, en je hebt 
overal uitdagende parcoursen liggen'. Dat het goed 
draait, helpt natuurlijk. 'Je wordt telkens een jaar 
ouder, je hebt sowieso meer technische vaardigheden 
in je bagage en je wordt ook telkens wat sterker. Dat 
maakte dat ik telkens voorin kon meedoen'. In het veld 
zien we Puck pas eind oktober weer, vermoedelijk in 
Tabor. Een eerste doel voor deze winter is het EK in 
Namen. 'Ik heb wel iets met kampioenschappen'. 

Het Jumbo-Visma Development Team verlengde het 
contract met Darren van Bekkum (20). Hij is tot en 
met 2024 nog belofte en zou daarna een jaar bij de 
U23-formatie kunnen rondrijden. Het afgelopen 
seizoen werd Darren negende op het NK Tijdrijden 
op de VAM-berg en 35e in de Onder23 versie van 
Luik-Bastenaken-Luik. In etappekoersen behaalde 
hij een 13e plek in het jongerenklassement van de 
Alpes Isère Tour en een 6e plek in het jongeren-
klassement van de Raiffeisen Oberösterreich 
Rundfahrt.  
 

 
 
Europees Kampioen Lars van der Haar (31 alweer, 
en tot en met 2024 onder contract bij Baloise-Trek 
Lions) reed de zomermaanden ter voorbereiding op 
het cross-seizoen. Daarin finishte hij in alle wed-
strijden tot nu toe bij de eerste vier! In België werd 
hij 4e en twee maal 3e; in de VS reed hij recent 
twee keer in Waterloo. De eerste wedstrijd, om de 
Trek Cup, won hij. In de tweede, om de Wereldbeker 
werd hij 3e.  
 
En dan Wilco Kelderman (ook 31). Hij stapt komend 
seizoen over naar Jumbo-Visma, waar hij al eerder 
reed toen het nog Rabobank, Belkin en LottoNL-
Jumbo heette. In de net verreden Vuelta, die bijna 
langs zijn ouderlijk huis kwam, werd hij uiteindelijk 
18e, op ruim drie kwartier van winnaar Evenepoel. 
Hij stond lang bij de beste tien in het algemeen 
klassement, werd tweede in etappe 9, maar maakte 
In de 15e etappe een flinke smakker waarna zijn 
klassementsaspiraties wel over waren.  
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Sponsor Daan Kruithof neemt petje af voor vrijwilligers en trainers 

FREEK MAARLEVELD 

In de serie interviews met sponsors is het deze keer 
de beurt aan Daan Kruithof van Bikeshoe4u.  
 
Wie is Daan Kruithof? 
Daan is 31 jaar, komt uit Nijkerk en houdt van 
fietsen en de natuur. Dat zijn twee hobby’s die goed 
te combineren zijn. Ik mountainbike vanaf mijn 15e 
en ben er later bij gaan racefietsen. Sinds kort ben 
ik ook op de crosser te vinden. Fietsen door de 
bossen blijft het mooiste wat er is.  
 
Vertel eens wat meer over je bedrijf Bikeshoe4u, is het 
alleen voor verkoop fietsschoenen? 
Bikeshoe4u is de enige fietsschoenenspecialist die 
er is. Wij zijn in 2013 begonnen en focussen ons 
volledig op de schoenen en het afstellen van de 
fiets. Allemaal sportief gerelateerd. Goede 
schoenen en de juiste afstelling, daarvoor kan je bij 
ons terecht. Met onze voetmeting zoeken we per 
individu uit welke schoen het beste bij jou past. Dat 
voorkomt klachten, zorgt voor een betere prestatie 
en meer plezier.  
 
Hoe ben je bij WV Eemland terecht gekomen? 
Via Ben de Ruiter, we delen dezelfde hobby’s en 
hebben een bedrijf in dezelfde branche.  
 

 

Naast wielrennen ben je actief op de mountainbike, in het 
veld. Doe je nog aan andere sporten? 
Ik ben ook regelmatig in de sportschool te vinden. En 
met mijn CIOS opleiding heb ik vele sporten gedaan 
en mogen zien.  
 
Op welke prestatie ben je het meest trots? 
Bijna elk jaar rijden we met vrienden zes dagen door 
de Alpen op de MTB. Dit is altijd een sportief 
hoogtepunt. Afzien, plezier en mooie panorama’s. 
Geweldige ervaring. De eerste keer is alweer even 
geleden maar ze waren allemaal even mooi. Heb dit 
ondertussen acht keer gedaan en wil graag de 
wedstrijd Trans Alp gaan doen in 2024. 
 
Wat zijn je sterke en mindere punten op de fiets? 
Moeilijk om over mezelf te zeggen. Denk vooral dat ik 
er van geniet en daarom er plezier aan beleef. 
Zwaktepunt is training, Ik heb vaak weinig tijd.  
 

     
 
Vanaf dit seizoen rijden alle renners met Bikeshoe4u op 
de zijkant van de shirts en hebben bijna alle renners de 
ondertussen beroemde Grutto sokken aan. Hoe zou je op 
de hoogte willen blijven van hun ontwikkelingen en 
prestaties?  
Misschien 1 keer per maand een update over de 
prestaties.  
 
Wil je iets meer vertellen over Grutto. 
Grutto is een Nederlands merk wat op dit moment 
vooral kwalitatief goede fietssokken aanbiedt. Het 
doel is om dit merk te gaan uitbreiden tot iets groots 
en om altijd wat te doen voor de Grutto en de 
weidevogels in het algemeen. 
 
WV Eemland staat landelijk bekend als opleidingsploeg. 
Waar bij veel verenigingen het ledenaantal daalt heeft 
WV Eemland een mooie grote groep renners. Hoe komt  
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dat denk je en hoe kunnen we dat zo houden of zelfs 
uitbreiden? 
In deze regio wordt heel veel gefietst en ik denk dat 
Eemland zich ook vooral richt op begeleiding. En dat 
is zeer belangrijk om (jonge-) renners een stap verder 
te helpen en te motiveren. Ben nog niet zo lang bij 
Eemland maar heb het gevoel dat er veel vrijwilligers 
achter staan die echt wat willen doen. 
 

 
 

Je traint zelf regelmatig mee op de dinsdag-  en 
woensdag avond. Kan je daar wat over vertellen en wat 
zou je zeggen tegen de renners die nog twijfelen? 
Ten eerste: gewoon doen! En ten tweede: het is een 
leuke en leerzame training waar je heel veel plezier 
aan kan beleven. Het afzien en de lol maakt het leuk 
en uitdagend.  
 
Wil je nog iets toevoegen/zeggen tegen alle leden?  
Petje af voor de vrijwilligers en trainers, ga zo door!  
 
Wil je trouwens een keer langskomen? We werken 
veel op afspraak maar hebben ook reguliere 
openingstijden. Twijfel niet en spreek me aan tijdens 
de training of mail of bel even.  
 
Bikeshoe4U 
Kolkstraat 13 
3861AK Nijkerk 
033-78554654 
www.bikeshoe4u.com 
info@bikeshoe4u.com 
 

 

Bordsponsor worden? 
Een trainingskamp in Limburg? Een clinic Veldrijden 
of eentje op een wielerbaan? Mede door onze 
sponsoren kunnen we ook in de toekomst dit soort 
leuke activiteiten blijven doen. Dus ken je een bedrijf 
dat WV Eemland graag wilt helpen in ruil voor een 
mooi reclamebord langs ons parkoers? Laat het ons 
weten via sponsoring@wveemland.nl . Wees er snel 
bij: eind oktober gaan we de borden bestellen.  
Alvast bedankt voor jullie hulp. Ben en Freek 

 

 
 

 
  

http://www.bikeshoe4u.com/
mailto:info@bikeshoe4u.com
mailto:sponsoring@wveemland.nl
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Vijfde plek Junioren op NCK 
 

CHRISTIAAN VAN GENT 

In 2019 stelden trainers Martijn en Jaap het doel om in 2022 op het 
podium van het NCK (NK ploegentijdrit voor junioren) te staan. In 
2021 startten ze met het trainen van een specifieke selectie van vijf 
renners om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op het NCK van 
2021 maar vooral om ervaring op te doen voor het volgende jaar. Op 
het NCK 2021 werden de jongens 12e, met twee tweedejaars 
nieuwelingen en twee eerstejaars junioren in de gelederen. En dat 
met maar één tijdritfiets. Dit jaar hebben alle renners een tijdritfiets 
en dus lag de ambitie veel hoger. Het gehele jaar 2022 werd keihard 
getraind door trainers Martijn en Arnaud Stoffels om de techniek, het 
vertrouwen en de snelheid te verbeteren en dit uiteindelijk tot de 
perfecte combinatie te brengen op het NCK. Na vele trainingen werd 
uit de selectie van vijf jongens een definitieve selectie gemaakt van 
vier renners die het NCK zouden gaan rijden; één renner was reserve.  
 

 
 
Het NCK (2 oktober jl. in Dronten) werd een groot succes! De mannen 
legden de voorgeschreven 33 km af met een gemiddelde van ruim 48 
km/u, goed voor een 5e plaats, op een kleine anderhalve minuut van 
de uiteindelijke winnaar en slechts twee seconden van de 4e plaats. 
Hoewel het podium helaas niet werd gehaald, was een vijfde plek 
gezien het deelnemersveld toch heel erg netjes. Iedereen was dan 
ook heel tevreden.  

Uitslagen NCK 
 

WV Eemland stond bij het NCK met 
vier teams aan de start.  
In de B-categorie eindigde team 1, 
bestaande uit Stef, Ralph-Karsten, 
Toinne, Christian en Ole, op een 
mooie vijfde plaats (zie hiernaast). 
Team B (Dirk, Sven, Roel en Storm) 
had geen tijdrij fietsen en finishte als 
28e.  
 

 
 
Ook in de D-categorie reden twee 
teams. Team 1, bestaande uit Lotte, 
Berend, Friso en Hielke, werd 14e, in 
een tijd van 31:53 (+2:59). Team 2 
(Mick, Tobias en Noah) reed 35:47 en 
werd 29e.  
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Uitslagen 
 

Clubkampioenschap Jeugd, 15 september (eerste 
drie per categorie) 
 

Categorie 1 
1: Jesper 
2: Luuk 
3: Daniil 

Categorie 5 
1:Marlene 
2: Stijn 
3: Benjamin 

Categorie 2 
1: Ferran 
2: Tijn 
3: Jesse 

Categorie 6 
1: Lotte 
2: Mick 
3: Noah 

Categorie 3 
1: Jurre 
2: Ferris 
3: Tom 

Categorie 7 
1: Berend 
2: Hielke 
3: Lucas 

Categorie 4 
1: Sara 
2: Teun 
3: Olivier 
 

 

 
 

Handbikers starten weer in voorjaar  
De herfst is aangebroken. Het handbiken ligt 
daarom even stil ligt, in elk geval op de club. Op 
basis van energie en weersverwachting maken onze 
handbikers nog wat losse tochtjes, voorjaar 2023 
staan ze dan weer hier op de club. Woon jij in de 
regio Amersfoort en ben je geïnteresseerd in 
handbiken? Neem dan contact met ons op via 
mailadres handbike@wveemland.nl  
We zien je graag in het voorjaar 2023! 
 

    

 Di/Do Competities  
 
Eind september waren de laatste races in de 
dinsdag- en donderdagavondcompetities. De eerste 
tien Eemlanders in de verschillende klassen zijn:  
 
Dinsdag A klasse  

1 Wim van der Laan 157,3 punten 
2 Frido Frencken 98,1 
4 Charles Wallert 94 
5 Ralph-Karsten vd Vlist 82,3 
6 Rob van Beek 77 
10 Coen Beckers 53 
11 Julian Heuthorst 39 
12 Martin Mijnten 38 
13 Christiaan van Gent 35 
14 Bart van Delden 30,2 

 
Dinsdag B klasse 

1 Ad Guldemeester 197,7 punten 
2 Frank Verwijk 182 
3 Rik Wilschut 176,1 
4 Ruurd Ubels 117 
5 Richard Huisman 110 
6 Pim van der Sar 99,4 
7 Jan Willem Nijkamp 69 
8 Kees van Asten 35 
9 Paul Riezebos 32 
10 Mitja van Toorenburg 28,1 

 
Donderdag A klasse 

1 Rob van Beek 92,3 punten 
2 Frido Frencken 59,4 
3 Wim van der Laan 59,3 
4 Youp van der Peet 53,2 
5 Tijn Tolboom 18 
6 Julian Heuthorst 15 
7 Sjors Beijer 13 
8 Christiaan van Gent 11,1 
9 Toinne Vriezen 11,1 
10 Kristoff Nijdam 10 

 
Donderdag B klasse 

1 Pim van der Sar 70,4 punten 
2 Twan Maarleveld 69,2 
3 Milan Leever 64,1 
4 Jaap van der Breggen 55 
5 Niels van der Laan 54,1 
6 Frank Verwijk 50 
7 Lars van der Laan 49 
8 Finn de Graaf 43,1 
9 Storm de Kock 42,1 
10 Maas van Beek 35 

 

  

mailto:handbike@wveemland.nl
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Tekst 
 
 

Na 36 jaar was er zaterdag 17 september 2022 weer een 
Wielerronde van Hoevelaken. En dat was een succes. 'Hoevelaken 
heeft massaal genoten van de rentree van de Wielerronde', 
schreven lokale media al een dag na het evenement.  
Hoewel de weergoden af en toe niet meewerkten, was het 
gelukkig droog toen de allerjongsten hun loopfietsenrace deden. 
Waar de één na het startsignaal vertwijfeld bleef staan, reed de 

ander fanatiek het rondje om het Van Aalstplein. Na enkele dikke-
banden-races was het tijd voor de licentiehouders.  
Eemland-renner Frido Frencken demarreerde halverwege, pakte 
een halve minuut voorsprong, maar werd toch weer teruggehaald 
door een groep achtervolgers met onder meer Eemlanders Henne 
van Zanten en Lars Rietveld. In de eindsprint won DFM-renner 
Bastian de Jong uit Utrecht, gevolgd door Van Zanten, Rietveld en 
Frencken. Arno Snapper werd 19e.  
De dag werd afgesloten met een race voor 'lokale helden', die 
werd gewonnen door Arco Herrebout. Eemland-renner Brian Linde 

werd op een-na-beste Hoevelaker. 
De organisatie is inmiddels al bezig met de ronde van 2023, 
waarbij ook een damesrace en een voor paracycling een plekje op 
de startlijst krijgen. 

HOEVELAKEN “GENOOT MASSAAL” VAN  

HERNIEUWDE WIELERRONDE  


