Nieuwsbrief vanuit het bestuur
Maart 2016
Beste W.V. Eemland leden,
Hierbij ontvangen jullie de 1e nieuwsbrief van 2016 van het bestuur. Als eerste een minder goed bericht.
Henk Verwoerd heeft gezondheidsproblemen en zal de eerstkomende tijd niet aanwezig zijn op onze club.
Henk is de drijvende kracht achter de dinsdag/donderdag en zaterdagcompetitie. Ook vanuit deze plaats
wensen wij Henk veel beterschap!
Gelukkig zijn er ook vrolijkere berichten. Het wedstrijdseizoen is volop gestart. De eerste overwinningen
zijn geboekt. Het elite/belofte team heeft de eerste klassieker achter de rug. De Ronde van Zuid-Holland
werd uitgereden door 4 renners. Dat is al een enorme verbetering ten opzichte van vorig seizoen.
Dit keer een nieuwsbrief met maar liefst 16 onderwerpen van een vereniging in beweging.
Veel leesplezier.

1. Clubkleding
In de vorige nieuwsbrief hebben we verteld dat we in 2016 in de huidige clubkleding blijven rijden tot dat
we nieuwe sponsors hebben gevonden. Er zijn nog geen nieuwe sponsors gevonden. Je kan kleding
bestellen bij Chris Hop. Mocht de vereniging nieuwe sponsors vinden, waardoor er nieuwe kleding komt dat
wordt dit tijdig bekend gemaakt. Chris zijn mailadres is chrishop1950@gmail.com

2. Ledenadministratie
Jos Kerkhof heeft per direct de ledenadministratie overgenomen van Henk van Rijn. Jos heeft prima ideeën
om nieuwe leden op te vangen en in een persoonlijk gesprek wegwijs te maken binnen onze club. En daar
zijn we enorm blij mee!
De gegevens van Jos zijn:
Jos Kerkhof; Julianaweg 9; 3791 VA Achterveld;
Email: joskerkhof@hotmail.com
Mob: 06-51521022

3. Fiets033
Je zal wellicht afvragen wat is Fiets033. Fiets033 is een platform van verschillende organisaties die zich met
fietsen in Amersfoort en omgeving bezig houden. WV Eemland is een van de aangesloten organisaties.
Henk van Rijn en Huub Stammes hebben onlangs zitting genomen in het bestuur van Fiets033. Fiets033
heeft een mooie subsidie van de Gemeente Amersfoort ontvangen, waar o.a. de nationale evenementen
van WV Eemland gebruik van kunnen maken. Kijk eens op www.fiets033 .nl of via facebook op fiets033 en
deel en like!

4. Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering is op maandag 11 april in de kantine. We starten om 20.00 uur. De agenda
wordt later bekend gemaakt. Alle leden zijn welkom. We rekenen op jullie komst.
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5. LTAD-projectgroep
De LTAD-projectgroep heeft inmiddels haar inventarisatie op de lopende sporttechnische zaken achter de
rug en is dit nu aan het uitwerken. Voor alle trainers, coördinatoren, begeleiders is er een bijeenkomst op
dinsdag 19 april om 20.30 uur in de kantine waarin de bevindingen worden gedeeld en een toekomstvisie
wordt gepresenteerd.

6. Cursus leren wielrennen
Jos Kerkhof en Jaap van der Breggen hebben het initiatief op zich genomen om een cursus leren wielrennen
voor de gevorderde toerfietsers te geven. Jos en Jaap starten met een bijeenkomst in de kantine en geven
dan inhoudelijk uitleg over het hoe en wat van het wielrennen. De definitieve datum volgt. Daarna geven
Jos en Jaap elke dinsdag en donderdagavond voor belangstellenden praktijk cursus. Hiervoor melden zij
zich apart aan bij de inschrijftafel. Doel is dat de cursisten uiteindelijk in het peloton kunnen deelnemen en
lid worden van WV Eemland. Ken je mensen die het een uitdaging vinden om van toerfietser naar
wielrenner door te groeien, attendeer hen dan op deze unieke cursus!

7. Sponsoring
Op dit moment valt het niet mee om aan nieuwe sponsors te komen. Wie heeft er een tip waarmee we aan
de slag kunnen? Wie kent er mensen die affiniteit hebben met de wielersport en mogelijk willen
sponsoren? Graag informatie naar huub@stammes.nl of alsmink@hotmail.com

8. Businessride donderdag 19 mei
Op donderdag organiseert WV Eemland haar eerst businessride. Dit is een fietstocht voor ondernemers,
managers en directies. Wij willen hen samenbrengen in een nieuw wielernetwerk. We starten halverwege
de middag met een welkom en introductie over onze vereniging. Ook zal er een bijzonder onderwerp aan
de orde komen. Daarna wordt er gefietst in onze prachtige omgeving om te eindigen met een hapje en
drankje tijdens de donderdagavondcompetitie.

9. Toertocht zondag 29 mei
Op zondag 29 mei organiseert WV Eemland haar 2e Groeistad Klassieker Toertocht. We willen met dit
initiatief heel veel toerfietsers trekken. De afstanden zijn 50, 80 en 120 km over de bekende heuvels in de
regio zoals de Piramide van Austerlitz, de Maarsberg, de Hoogstraat, de Amerongse Berg. Er zal
tijdwaarneming op enkele heuvels plaatsvinden als extra attractie voor de deelnemers. Hou de website van
Fiets033 in de gaten voor meer informatie. Met dit initiatief hebben we een paar doelstellingen: meer
fietsers naar WV Eemland te trekken en extra inkomsten genereren.

10. Strava
Veel renners maken gebruik van STRAVA. Ernest Boskovic heeft op STRAVA een groep voor WV Eemland
aangemaakt met allerlei evenementen. Kijk op en meld je aan op Strava bij verenigingen: WV EEMLAND
amateurs

11. Midden Nederland Competitie op de weg
In de klassementen doen de renners van WV Eemland het prima. In alle categorieën zijn meerdere renners
van onze club vertegenwoordigd in de top tien. Meerdere overwinningen zijn genoteerd. Er volgen nog drie
wedstrijden.
20 maart
WV Ede
3 april
Volharding/Stadion Nedereindse Berg / Nieuwegein
10 april
WV Eemland (finale)
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Indeling categorieën:
10:00 uur: B-groep: Masters 50+ (> 1 uur); Sportklasse (1 uur); Nieuwelingen (< 1 uur); Dames (< 1 uur)
11.45 uur: A-groep:Elite / beloften (> 1.15 uur); Junioren (> 1 uur); Amateurs (> 1 uur); Masters 40+ (>1
uur)
Kijk verder op www.knwumidden.nl voor routes/parcoursen; reglementen, klassementen, wijzigingen etc.

12. Zaterdagcompetitie WV Eemland
Vanaf zaterdag 6 februari is de zaterdagmiddag competitie gestart. Er is tot op heden een goede opkomst.
Aanvang 14.30 uur.

13. Dinsdag- en donderdagavondcompetitie
Op dinsdag 4 april start de dinsdagavondcompetitie en donderdag 7 april op donderdagavond. Aanvang
19.00. Kosten voor leden: € 1,- en voor niet-leden € 5,Op de donderdagavondcompetitie zullen de A en B-groep de gehele competitiewedstrijd apart rijden. Als
de A-groep de B-groep inhaalt, dan mag de B-groep niet aansluiten en moeten de benen stilhouden totdat
de A-groep minimaal 30 seconden vooruit rijdt. Op deze wijze willen we het plezier voor de B-groep zo
groot mogelijk houden in hun eigen competitie.

14. Clubkampioenschap
Op dinsdagavond 21 juni worden de clubkampioenschappen gehouden voor Nieuwelingen, Junioren en alle
andere senior categorieën. Aanvang 19.00 uur

15. Districtskampioenschappen
Het bestuur is trots dat we kunnen aankondigen dat zowel het jeugd DK als het DK voor alle andere
categorieën bij WV Eemland worden verreden in 2016. Wij zijn dan beiden dagen gastheer voor alle
renners uit ons district.
Op zaterdag 9 april worden de DK gehouden voor de jeugdcategorieën bij WV Eemland
Op maandag 16 mei wordt het DK gehouden voor alle andere categorieën bij WV Eemland

16. Nationale wedstrijden
28 mei
2 juli
11 september
17 september
10 december

Ronde van Klein Zwitserland voor de jeugdcategorieën, nieuwelingen en junioren.
Ronde van Scherpenzeel voor de Sportklasse
Ronde van Baarn voor Nieuwelingen, Dames (junioren en senioren) en Masters
Rabobank Groeistad Klassieker voor Masters en Elite/Belofte
Veldrit Birkhoven voor Nieuwelingen t/m Masters

De diverse organisatiecommissies zijn druk bezig met de voorbereidingen op al deze evenementen.

Tenslotte
Wij hopen met deze mededelingen jullie op de hoogte te hebben gebracht van de ontwikkelingen binnen
WV Eemland.
Het bestuur
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