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Beste Eemlanders 
We wensen jullie allemaal het beste voor 2023. Veel mooie trainingen nog 
mooiere wedstrijden en heel weinig pech. 
Het komend jaar staan er weer veel mooie wedstrijden op het programma, 
er is gelukkig weer voldoende keus na de twee magere jaren.   
De veldrijders zitten nog midden in hun seizoen, afgelopen weekend was 
het NK waar weer diverse renners aan hebben meegedaan. Ik denk dat alle 
veldrijders blij zijn geweest met de extra hardlooptrainingen die de trainers 
hadden gepland. Het was nl een enorme modderbende, er is dus veel 
gelopen.  
Op 28 januari is het NK voor de jeugd, we wensen onze jeugdrenners daar 
veel succes mee! 
Op deze plek ook altijd een boodschap van algemeen belang. De financiën 
zijn als gevolg van de nieuwe sponsors weer beter op orde, daar zijn we 
alle sponsors heel dankbaar voor.   
De vereniging kan echter niets doen zonder de ondersteuning van 
vrijwilligers. We hebben het afgelopen jaar weer een aantal nieuwe 
vrijwilligers mogen verwelkomen. We hebben er echter nog veel meer 
nodig om de trainingen en wedstrijden te blijven organiseren. We gaan in 
aanloop naar de Algemene Leden Vergadering bekijken wat we kunnen 
doen om het aantal vrijwilligers te vergroten. 
Mede namens het bestuur wensen we jullie veel rijplezier! 
Bas van der Peet 

  

Drie Eemland-sterren 
op het Sportgala 
Festival Edition in 
Amersfoort. Zie pag. 2 

 

http://www.wveemland.nl/
mailto:info@wveemland.nl
http://www.facebook.com/wveemland
https://www.twitter.com/wv_eemland


NIEUWSBRIEF WV EEMLAND  /  JANUARI 2023  /  WV EEMLAND-KRANT 
 

  PAGINA 2 

EINDELIJK WEER SPORTGALA AMERSFOORT 
Eind november 2022 werd in theater Flint het Sportgala Festival Edition gehouden. Na twee jaar coronajaren 
kon het evenement weer live plaatsvinden. Sportwethouder Ben van Koningsveld en burgemeester Lucas 
Bolsius reikten ruim honderd sportpenningen uit. Goud was er voor onder meer zes paralympiërs en atlete 
Femke Bol, 23 sporters kregen een zilveren sportpenning en 17 een bronzen. WV Eemland was goed 
vertegenwoordigd bij de winnaars. Er was een zilveren penning voor Nienke Vinke en Puck Pieterse; Mischa 
Bredewold kreeg een bronzen penning en bij de jeugd was er een Jaarpenning voor de schaatsprestaties van 
Eemland-lid Maaike Koelewijn.  
De opzet van het Sportgala was breder dan voorgaande jaren en kende verschillende onderdelen. Het publiek 
kon sommige sport zelf beleven en aan verschillende sportactiviteiten deelnemen. De sporters werden 
geïnterviewd door NOS-presentator én Amersfoorter Jeroen Stomphorst.  
 

 

Meer informatie: 
https://www.amersfoortsportgala.nl/ 

 

CLUBKLEDING VERPLICHT 
BESTUUR 

Sponsoren zijn van groot belang voor onze vereniging. Wij zijn dan ook heel blij met onze (nieuwe) sponsoren 
– zie elders in dit nummer voor een compleet overzicht – die het mogelijk maken dat we op een mooie baan 
kunnen rijden, trainingskampen én wedstrijden, zoals vorige maand de Nationale Veldrit, kunnen organiseren 
en vele andere zaken op de club kunnen realiseren. Zonder sponsoren geen wieleractiviteiten!  

Die sponsoren verwachten daar wel iets voor terug. Ze betalen veel geld om hun naam om jouw shirt en broek 
te zetten! Het is dus ook logisch dat jij in je clubkleding rijdt bij wedstrijden en trainingen op het clubparkoers. 
Dat wordt ook door de KNWU verplicht: "De leden van de vereniging zijn verplicht tot het dragen van de 
clubkleding in wedstrijdverband", aldus het reglement.  

Helaas is dat de afgelopen periode niet altijd gedaan. Het bestuur heeft enkele individuele renners gewezen op 
deze verplichting en gewezen op de consequenties van het rijden in verkeerde kleding. Het bestuur gaat er 
daarom van uit dat iedereen nu ook echt in de clubkleding gaat rijden. Goed om te weten is dat zowel het 
bestuur als de wedstrijdjury gemachtigd zijn sancties op te leggen, bijvoorbeeld een startverbod. Kortom, 
verschijn je bij een wedstrijd toch aan de start in een ander tenue dan het clubtenue, dan mag je niet starten.  

 

  

https://www.amersfoortsportgala.nl/
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Onze sponsoren 

 

Voorjaarscompetitie 2023 
Het veldseizoen nadert alweer het einde. Dat betekent ook de start van het 
wegseizoen. Traditiegetrouw doen we dat in District Midden met de 
Voorjaarscompetitie.  
 

Datum  Locatie  
zondag 5 februari WV Eemland  
zondag 12 februari JvR de Batauwers (parkoers Schaarsdijkweg) 
zondag 19 februari Het Stadion / Volharding (Nedereindse Berg)  
zondag 26 februari AXA Valleirenners (Veenendaal) 
zondag 5 maart Het Stadion / Volharding (Nedereindse Berg)  
zondag 12 maart WV Eemland  
zondag 19 maart AXA Valleirenners (Veenendaal) 
zondag 26 maart Het Stadion / Volharding (Nedereindse Berg) 

 
Er zijn twee starts:  
10.00uur: B-klasse (Sportklasse, Nieuwelingen, Dames, Masters 50+) 
12.00uur  A-klasse (Amateurs; Junioren; Elite/Belofte) 
 

 
 
 Er wordt gereden mét transponder. Voorinschrijving op de KNWU site is 

hiervoor dus gewenst. Renners die geen transponder hebben, kunnen 
deze op de dag van de wedstrijd bij de inschrijftafel huren. 

 De wedstrijden zijn voor alle licentie-houders, dus ook startlicentie-
houders kunnen meedoen. Alle licenties dienen geldig te zijn voor 2023 
en moeten bij de inschrijftafel ingeleverd worden of getoond kunnen 
worden op telefoon. 

 Per wedstrijd is het inschrijfgeld 3 euro, te betalen bij inschrijving, op de 
dag zelf, contant en zoveel mogelijk gepast.  

 Alle renners krijgen bij aanvang van iedere wedstrijd 3 punten. De eerste 
10 geklasseerde renners krijgen extra punten (nr 1 krijgt 10 punten, nr 2 
9 punten, nr 3 8 punten etc t/m nr 10 1 punt.  

 Rugnummers dienen zichtbaar voor de juryleden te worden opgespeld en 
na afloop van de wedstrijd te worden ingeleverd bij de inschrijftafel.  

 Er zijn prijzen voor wie 50% + 1 van de acht wedstrijden (vijf dus) 
meegereden heeft 

 De prijsuitreiking vindt plaats na de wedstrijd op de laatste wedstrijddag.  
 Renners dienen aanwezig te zijn om hun prijzengeld in ontvangst te 

nemen. Prijzen kunnen niet door andere mensen worden meegenomen. 
 
Het complete wedstrijdreglement is te vinden op https://knwumidden.nl  
  

  

https://knwumidden.nl/
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NVA: “Ongelooflijk, na twee jaar zonder” 
 
Zaterdag 10 december werd, na twee coronajaren, weer de 
Nationale Veldrit van Amersfoort gereden.  
 
‘Het is haast ongelofelijk na twee jaar zonder’, zei 
voorzitter Bas van der Peet vóór de start van de 41e 
Nationale veldrit van Amersfoort. Nadat in 2019 de 
overstap was gemaakt van Bos Birkhoven naar het terrein 
van Zon & Schild, bleven de linten en de paaltjes twee 
jaar in de kast. In 2020 en 2021 werd vanwege corona niet 
gereden. Zaterdag 10 december was het 'eindelijk' tijd 
voor een nieuwe editie. 'Het is heel fijn dat het weer mag 
en dat Zon & Schild ons weer wil verwelkomen', zegt Van 
der Peet. 'We hadden in de aanloop toch nog even angst 
dat er weer iets met corona zou gebeuren. Want je weet 
niet hoe dat loopt'. Maar het ging allemaal goed. Ruim 
driehonderd (!) renners - waaronder “slechts” 21 Eemland-
renners - gingen in de diverse categorieën van start. 
Wethouder Ben van Koningsveld gaf het startschot voor 
de eerste categorie, de Masters 40plus. En 's middags was 
er zelfs een live verslag in Namen en Rugnummers bij 
Radio Utrecht. 
 

 
 
De wedstrijden bij de Elite werden gewonnen door 
Kimberley Boven (19) bij de vrouwen en door Tom 
Schellekens (ook 19) bij de mannen. Volgens de kranten 
werd er 'op een winters en mistig Zon en Schild-terrein' 
vooral gekeken naar thuisfavoriete Isa Pieterse, zus van 
Puck. Isa kon geen gooi doen naar de overwinning en 
werd zevende. 'Ze waren me net iets te snel af', aldus Isa 
na de finish. 'Ik merkte op de lange stukken dat ze echt 
heel hard door trokken, dus ik heb flink afgezien. Je moet 
steeds aanzetten na de bochten en daar word je wel moe 
van'. Ze had gehoopt op het podium, 'zeker in mijn  
 

geboorteplaats'. Maar dat lukte dus niet. 'Het was 
mooi geweest als ik Puck had kunnen opvolgen, 
maar helaas,zo goed ben ik nog niet'. Grappig 
vond ze vooral dat er bij de start 'sommige 
mannetjes met mij op de foto wilden'.  
 
Thuisrijder James Potter vond het 'echt geweldig' 
dat deze wedstrijd weer op de kalender stond. 'Ik 
woon hier tien minuten vandaan en was al een 
paar keer geweest om het parkoers te leren 
kennen'. Hij zag veel bekenden langs de kant 
staan. 'Bijna iedereen hier uit de buurt kent mij 
wel, dat is wel leuk´. James wilde heel graag 
winnen en nam de kop in de eerste ronde. 'Toen 
reed ik mijn ketting helemaal vast. Ik moest 
stoppen en toen kwam iedereen voorbij. Ik kwam 
nog wel in mijn ritme en ben nog wel blij, maar 
het was niet het resultaat waar ik op had 
gehoopt'. 
 

 
 

 

  

Puck Pieterse, winnares in 2019, was er niet 
bij. “Zaterdag in Amersfoort en zondag een 
wereldbeker in Dublin is niet te combineren. 
Anders was ik er sowieso geweest. Met de 
vereniging trainden we ook altijd naar 'de' 
veldrit toe en veel vrienden waar ik mee 
train, doen ook mee”. Puck reed nog wel even 
over het parkoers, net als zus Isa. “Die hoopt 
er natuurlijk voor te zorgen dat de titel bij 
een Pieterse blijft”. Volgens Puck heeft de 
Nationale veldrit “echt een toegevoegde 
waarde voor de kalender. Het is heel mooi 
dat je door dit soort wedstrijden nationaal 
kan crossen. Zodat je niet als nieuweling 
renner helemaal naar België hoeft te rijden. 
We hebben in Nederland gewoon mooie 
parcoursen liggen”. 
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Deze en vele andere foto’s van de NVA 
zijn te vinden op  

https://photos.app.goo.gl/YhdSP5nkYE9x
Z4647    

 Henk Verwoerd krijgt Sportpenning 

 
 

Oud-bestuurslid Henk Verwoerd 
kreeg tijdens de Nationale Veldrit uit 
handen van wethouder Ben van 
Koningsveld de Sportpenning van de 
stad Amersfoort, voor zijn bijzondere 
en jarenlange inzet als vrijwilliger bij 
onder meer de dinsdag- en 
donderdagavondcompetities 

  

 Uitslag Eemland-renners NVA 
 
Amateurs/Sportklasse 
44. Hendrik van de Water 
46. Arno Snapper 
49. Daan Kruithof 
52. Ben de Ruiter 
 
Junioren M 
16. Toinne Vriezen 
31. Sven Schepers 
 
Masters 40+ 
17. Lars Rietveld 
21. Ferry de Ruiter 
42. Wobbe van den Kieboom 
43. Jaap van der Breggen 

 
 
 
Nieuwelingen M 
5. Rinus Mijnten 
17. Fitz Potter 
19. Twan Maarleveld 
24. Storm de Kock 
31. Luuk de Kivet 
32. Berend van der Peet 
55. Friso van Vliet 
59. Hielke van den Kieboom 
DNF Milan Lever 
 
Elite-Beloften M 
7. James Potter 
16. Yoep van der Peet 

https://photos.app.goo.gl/YhdSP5nkYE9xZ4647
https://photos.app.goo.gl/YhdSP5nkYE9xZ4647
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Mischa, Puck en Nienke breken definitief door 

In de vorige Eemlandkrant schreven we al over de 
belevenissen en prestaties van Eemland-
profrensters Puck, Mischa en Nienke. Eind 2022 
werden ze alle drie uitgebreid geïnterviewd in 
kranten.  
In het AD (20 december) vertelde Mischa dat ze 
vroeger nooit gedacht had ooit 'op zo'n hoog 
niveau' zou wielrennen. Ze begon toen ze 7 was, 
aangespoord door vader en broer. Rond haar 16de 
ging de knop om. 'Toen wilde ik er serieus voor 
gaan'. Tot haar achttiende bleef ze 'trouw aan mijn 
stad'. Sinds twee jaar rijdt Mischa in het 
profpeloton. 'Daar heb ik enorm hard voor gewerkt 
en getraind. En in januari start ik officieel bij team 
SD-Worx'. Dat is een droom die uitkomt, zegt ze. 'Ik 
ben heel trots dat ik onderdeel mag worden van dit 
team. Ik ben net teruggekomen van het 
trainingskamp in Spanje. Het was tof om alle 
andere vrouwen te ontmoeten en het was een hele 
leuke ervaring'. Mischa zal een groot deel van het 
jaar in Spanje verblijven, om te trainen. Haar studie 
biomedische wetenschappen zet ze even op een 
laag pitje omdat ze een topsportstatus heeft. 'Ik heb 
absoluut geen doorsnee studentenleven en moet er 
een hoop voor laten om dit niveau te kunnen 
vasthouden, maar dat heb ik ervoor over. Mijn tijd 
gaat vooral naar het wielrennen. Ik zit gemiddeld 
tussen de vijftien en twintig uur per week op de 
fiets'. Professioneel wielrennen is immers een 
fulltime job. 'Net als dat een ander soms geen zin 
heeft om te werken, heb ik dat ook weleens', lacht 
ze. 'Toch brengt het wielrennen mij zoveel plezier 
en ik droom ervan om nog beter te worden en veel 
wedstrijden te gaan winnen. Ik ben gewoon heel 
dankbaar voor de kansen die ik al heb gehad. Mijn 
familie en vrienden zijn heel trots op mij en volgen 
me op de voet. Die steun vind ik heel fijn en 
belangrijk'.  
 
Nienke beleefde in 2022 het jaar van haar door-
braak, zegt ze in De Stad Amersfoort(11 november).  
Ze werd Nederlands kampioen op de weg én de 
tijdrit, pakte brons op het WK en werd prof. 'Dat is 
en blijft apart, maar is natuurlijk wel iets prachtigs'. 
Nienke rijdt dit jaar voor Team DSM. 'De komende 
jaren ga ik op ontdekkingstocht’.  

En Puck? Hoe het haar vergaat, is elke week op tv en 
in de media te zien. Ook voor haar was 2022 het jaar 
dat ze definitief doorbrak. 'Ik heb een grote stap 
gemaakt en kan nu ook winnen', vertelt ze in het AD 
(31 december). In dat interview, afgenomen in het 
clubhuis, vertelt ze ook over haar 'podium-streak', een 
steeds langere reeks wedstrijden (al 13 als we dit 
schrijven) waarin ze na afloop op het podium staat. En 
natuurlijk hoe ze heeft leren winnen: een combinatie 
van liefde voor de sport, 'een hoog arbeidsethos, lef 
en controle, hard en intelligent crossen'. Ze won dit 
seizoen al drie wereldbekerwedstrijden (Overijse, 
Hulst, Vale di Sole), één race in de Superprestige 
(Diegem), één in de X2O competitie (Herentals) en het 
EK. Puck is het inmiddels gewend dat ze tot de 
favorieten behoort. Wat nog wel ongemakkelijk voelt, 
is haar stijgende populariteit: ze wordt steeds vaker 
herkend. 'Ik kan in de binnenstad van Amersfoort nog 
zonder problemen over straat, maar op de fiets word ik 
steeds vaker aangesproken. Dan sta je te wachten bij 
een stoplicht en dan vraagt een wildvreemde 
wielrenner naast mij of het klopt dat ik Puck Pieterse 
ben, haha'. Bij wedstrijden is het soms dringen bij de 
camper, veel fans willen een handtekening of selfie. 
'Ik vind het alleen wat lastiger als er mensen voor of 
juist na een wedstrijd roepen of ik wil stoppen om op 
de foto te gaan met een fan. Dat voelt toch wat 
ongemakkelijk. Want waarom zou je met mij op de 
foto willen?' Op sociale media deelt ze vooral video's 
van parkoersen. Voor 2023 zijn haar doelen het NK, 
het WK. Daarin start ze bij de Elite-vrouwen. En die 
keus betekent dat Puck vanaf nu ál haar crossen bij de 
Elite zal rijden en niet meer bij Onder23 categorie. 'Ik 
vind dat ik gezien mijn resultaten ook aan mijn stand 
verplicht ben. Het is ook het allermooiste om met alle 
wereldtoppers om het hoogst haalbare te strijden'. Ze 
heeft de WK-kriebels naar eigen zeggen al in haar 
buik. Daarna lonkt het mountainbiken alweer, met een 
speciaal oog op de Olympische Spelen in 2024 in 
Parijs. 'Meedoen aan zo’n groot evenement, die kans 
dient zich in je sportcarrière maar een paar keer aan. 
Doen zich die voor, dan moet je daar ook voor gaan'. 

  

https://www.ad.nl/amersfoort/mischa-22-had-vroeger-nooit-bedacht-dat-ze-op-zo-n-hoog-niveau-zou-wielrennen-moet-er-veel-voor-laten~a22baf8a/
https://www.destadamersfoort.nl/sport/wielrennen/873522/wielrenster-nienke-vinke-beleeft-jaar-van-de-doorbraak-tour-win
https://www.ad.nl/regiosport-amersfoort/het-doorbraakjaar-van-wielrenster-puck-pieterse-20-heb-grote-stap-gemaakt-ik-kan-nu-ook-winnen~ab5d3dda/


NIEUWSBRIEF WV EEMLAND  /  JANUARI 2023  /  WV EEMLAND-KRANT 
 

  PAGINA 7 

Klappertanden en 
koukleumen 
 
Was het nog veldrijden, was het 
zwemmen, veldlopen of een 
combinatie daarvan, een triathlon? 
Hoe dan ook, het was een groot 
modderfestijn, het was heel nat. 
Fietsen was op grote delen van het 
parkoers onmogelijk, afgelopen 
weekend in Zaltbommel bij het NK 
Veldrijden. De lokale organisatoren 
hadden twee jaar achtereen pech 
met corona en lockdowns maar nu 
moest en zou het evenement 
doorgaan. Ook al trad de Waal 
buiten haar oevers, regende het 
meer dan pijpenstelen en joeg de 
wind venijnig over de uiter-
waarden. Maar gereden werd er!  
 

 
 
Zoals iedereen inmiddels wel zal 
weten, ging de winst bij de profs 
mannen én vrouwen naar een 
renner met een Eemland-verleden.  
 
Bij de vrouwen won Puck Pieterse, 
in haar eerste NK bij de Elite maar 
meteen de gouden plak. Ze kwam 
solo aan, met bijna een halve 
minuut voorsprong op teamgenote 
Ceylin Alvarado en 38 seconden op 
Fem van Empel. Zus Isa werd 12e.  
 
Bij de mannen was de eerste plek 
voor Lars van der Haar, die na een 
verbeten strijd in de laatste 
honderden meters bij mede-
koploper Joris Nieuwenhuis 
wegreed. Martin Mijnten werd 11e, 
Yoep van der Peet 14e.  

HOE DEDEN DE EEMLAND-
RENNERS HET? 

Nieuwelingen 1ejaars M 
22 Berend van der Peet 
26 Lars van der Laan 
36 Alex van den Akker 
42 Friso van Vliet 
 
Nieuwelingen 2ejaars M 
10 Twan Maarleveld 
28 Fitz Potter 
29 Storm de Kock         → 
 
Junioren M 
19 Toinne Vriezen 
33 Niels van der Laan 
51 Sven Schepers 
 
Masters 40+ 
18. Wim van der Laan 
26. Ben de Ruiter 
 
Amateur/Sportklasse 
58 Henrik van de Water 
 
Beloften M 
11 James Potter 
 
Elite/Prof A+B M 
11 Martin Mijnten 
14 Yoep van der Peet 
 
 

 

 
Een schone fiets van vader Joost 
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Een rookvrije wielerclub? 
De KNWU zet zich volop in voor een volledig rookvrije sport in 2025. Sport en roken gaan immers niet 
samen, vinden sportbonden, NOC*NSF en het ministerie van Volksgezondheid. Waar roken vroeger in 
kantine, kleedkamer en langs het parkoers heel normaal was om er één (of twee, of drie...) op te steken, zijn 
in Nederland inmiddels al meer dan tweeduizend clubs officieel geregistreerd als rookvrij. Bij die clubs 
hangen de bekende rookvrij-bordjes die laten dat er bij hun niet wordt gerookt. Met de campagne ‘De sport 
wordt rookvrij’ roepen sportbonden en NOC*NSF clubs op werk te maken van een rookvrije sportomgeving, 
zodat met name kinderen kunnen genieten van sport in een volledig rookvrije omgeving, niet worden 
blootgesteld aan de schadelijke gevolgen van meeroken of in de verleiding komen te starten met roken. De 
campagne sluit nauw aan bij de bekende campagne ‘De wereld wordt rookvrij’ van de Rookvrije generatie, 
en is in nauwe samenwerking met hen ontwikkeld. 
Meer informatie is te vinden op Sportrookvrij.nl. 
 

 
 

 
 

Baanclinic wordt herhaald  
FREEK MAARLEVELD 

 

De baanclinic die WV Eemland in het najaar van 2022 
organiseerde, was een groot succes. Zo groot dat de clinic 
herhaald wordt.  
Op 28 januari as. is de baan vanaf 19.30 uur wederom 
gereserveerd voor Eemland-renners. “We gaan nu voor het 
echte werk”, aldus organisatoren Jaap en Freek. Ervaring is 
daarom deze keer wel vereist.  
 
Renners vanaf Nieuwelingen zijn welkom. Er is een eigen 
bijdrage van 20 euro voor baan- en fietshuur. Opgeven bij 
Jaap of Freek via Whatsapp. 
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Zaterdag 21 januari 2023 is het Clubkampioenschap Veldrijden. 
Alle leden mogen meedoen! Het programma is als volgt: 
 

Tijd  Categorie  Bijzonderheden  
13.00 Licentiehouders (16+)  Apart klassement 

voor renners 45+ 
13.01 Niet-licentiehouders (16+) ATB toegestaan 
14.00 Jeugd cat. 5-6-7  
14.30 Nieuwelingen  
15.30 Jeugd cat. 1-2-3-4  
16.00 Koppelcross  

 
De koppelcross is voor vader/moeder met zoon/dochter. Ook 
koppels van 14- en 14+ mogen meedoen. Heb je geen ‘maatje’? 
Meld je aan, dan zorgt de organisatie daarvoor. Ouders mogen 
met ATB meedoen als ze geen crossfiets hebben. 
 
Hoe meer koppels, hoe spannender en leuker het wordt!  
 
Voor alle deelnemers is er soep, brood en stamppot. Voor ouders, 
begeleiders en niet-leden kost dat 5 euro p.p.  
 
Jeugdleden kunnen zich hier aanmelden. Nieuwelingen/junioren 
en oudere renners kunnen dat via de appgroep of bij Freek 
Maarleveld (06-23004800).  
 

CK Veldrijden op 21 januari 2023 voor alle categorieën 

https://forms.gle/pD7gcQaeMGM6hsrT9

