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Het seizoen is al volop gaande en nu treft u hier de eerste nieuwsbrief van 2018
aan.
Met de Neswaarden cross werd ons wielerseizoen geopend. De weersomstandigheden waren beter dan in 2017 maar toch waren er minder deelnemers. Er werd
toch weer behoorlijk afgezien om de eindstreep te halen, toch elk jaar weer een
mooie uitdaging. Ja, en de organisatie liep op rolletjes.
Tijdens de algemene ledenvergadering is Andre van Tilborg, met goedkeuring van
de vergadering, als secretaris toe getreden tot het bestuur en neemt de taken over
van Martin van der Meijden. Door zeer drukke werkzaamheden is/was Martin niet
meer in de gelegenheid om zijn taken bij WTC correct uit te voeren.
Tijdens de voorjaarscompetitie zijn we gestart met het mede jureren van de
wedstrijden met transponders. Het My Laps systeem is aangeschaft alsmede is er
een nieuwe ring in de baan gelegd om alles perfect te kunnen registreren. Joop
Kosters gaat samen met Leon van de Oord het systeem toepassen tijdens de
wedstrijden.
Inmiddels zijn we als bestuur volop bezig om te voldoen aan de Europese
wetgeving t.a.v. de Algemene Verordening Gegevensbescherming. (Ook wel
afgekort AVG genoemd.) Via ons website zal t.z.t. dit nader worden toegelicht. Het
is een hele papierwinkel, met als doel bescherming van persoonsgegevens. Elke
vereniging en bedrijf dient hier aan te gaan voldoen en de wet gaat in op 25 mei
2018.
De omloop van het Munnikenland is met stralend weer prima verlopen. Bij de regio
recreanten waren er in totaal zo’n 50 renners in twee groepen van start gegaan.
Door een valpartij in het begin van de wedstrijd zat de schrik er een beetje in. Later
bleek dat niet overbodig in de laatste bocht naar de finish gingen er een aantal
renners onderuit met als grootste slachtoffer Dominique van de Stelt. Met de
ambulance werd Dominique naar het ziekenhuis vervoerd. Later bleek het allemaal
gelukkig mee te vallen en mocht ze weer direct naar huis. Hierdoor werd de start
van de dames wat vertraagd. Ook de dames vertrokken in twee groepen van elk
ongeveer 50 rensters per groep. Hoewel ik me wel wat zorgen maakten over de B groep van de dames, omdat daar rensters bij waren met weinig of geen ervaring,
verliep alles tot de vijfde omloop prima. Maar in de voorlaatste omloop gingen er
op het breedste stuk van de omloop een aantal dames hard onderuit. Een viertal
dames werden in drie ambulances afgevoerd naar diverse ziekenhuizen. Op een
dame na mochten er drie dezelfde dag toch weer naar huis. De dame uit
Amsterdam heeft nog een dag op I.C gelegen maar gelukkig gaat het ook met haar
weer wat beter, alhoewel ze op het moment van dit schrijven nog wel in het
ziekenhuis ligt.

Het is jammer van de valpartijen maar de dames hebben zeker een toegevoegde waarde aan onze omloop en
het is ook fantastisch om te zien dat zoveel rensters met veel plezier hun sport beoefenen. Volgend jaar zijn ze
zeker weer van harte welkom.
Bij de sportklasse, dat waren er ongeveer 100 deelnemers en bij de amateurs ook 100, deden zich gelukkig geen
ernstige valpartijen voor en werd er behoorlijk strijd geleverd voor de overwinning. Wel waren we genoodzaakt
om bij beide categorieën een omloop minder te laten rijden door het oponthoud van de valpartij bij de dames.
Zowel bij de dames als de sportklasse en amateurs behaalde onze rensters en renners mooie ereplaatsen. ( bij de
dames werd Ilse Uithoven knap tweede en Leonie van Tuyl ook knap derde ) bij de amateurs een derde plaats
voor Gijsbert Nieuwkoop) Wel zullen er volgend jaar enkele organisatorische aanpassingen moeten plaatsvinden
om het grote aantal rensters en renners in goede banen te leiden. Ook t.a.v. de veiligheid zullen er aanpassingen
moeten plaatsvinden, o.a. te veel rensters en renners rijden in op het parkoers terwijl de wedstrijden nog bezig
zijn.
De zomeravond competitie is ook weer van start gegaan en nu met het transponder -systeem. Bij eerste
wedstrijden zijn de eerste vijftien plaatsen nog ingevuld met en zonder transponder. Inmiddels hebben we
het systeem zodanig onder de knie dat nu alleen de rensters en renners met een transponder in de uitslag
zullen worden opgenomen. Bij de A-groep heeft praktisch iedereen een transponder en bij de B-groep zijn
er nog maar enkele die geen transponder hebben. Natuurlijk, ja zelfs graag, kunnen die rensters en renners
die geen transponder hebben gewoon mee fietsen.
Laten we er dit jaar samen een mooi seizoen van maken.
Frans van Beers

Vrouwenwielrennen WTC Maas-Waal
Dit jaar bestaat Vrouwenwielrennen WTC Maas-Waal twee jaar. En dat mochten we vieren met een ‘eigen’
categorie bij de Omloop van het Munnikenland. En hoe! Er stonden ruim 100 dames uit het hele land aan de
start, inclusief 11 WTC Maas-Waal rensters. Zowel in de A als de B categorie werd er lekker gekoerst. De
wedstrijd van de A werd vroegtijdig beslist door een ontsnapping van één van de rensters. De wedstrijd van de B
categorie werd in de één na laatste ronde ontsiert door een valpartij. Toch wisten een aantal rensters terug te
komen naar het peloton. Ilse en Leonie wisten het podium toch nog een oranje-blauwe tint te geven met een
tweede en derde plaats. Zo is een mooie basis gelegd binnen de vrouwenwielrennencompetitie 2018.
Het was geweldig om voor eigen publiek te rijden. We willen graag het bestuur en de organisatie hartelijk
bedanken dat zij het mogelijk hebben gemaakt ons een thuiswedstrijd te geven.
Leonie van Tuijl

Dank aan vrijwilligers Omloop van het Munnikenlannd
Een activiteit kan niet georganiseerd worden zonder vrijwilligers. Als coördinator van de Omloop van het
Munnikenkand wil ik alle vrijwilligers welke hieraan meewerkten heel erg bedanken. Zonder jullie zou er onder
andere geen kantinebezetting zijn, geen lunchpakketten , geen jurering, geen geluid , zouden we geen
chauffeurs voor de auto’s hebben, zou de club geen inschrijfgeld ontvangen van
inschrijvers en zou de wedstrijd doordat de veiligheid van de renners niet
gegarandeerd kan worden zelfs geen doorgang kunnen vinden. Mede door jullie
inzet kunnen we nu als club wel terugkijken op een weer zeer geslaagde Omloop,
hetgeen toch het visitekaartje van onze club is en waarop we erg trots zijn. Ik
hoop jullie ook en nogmaals heel en heel veel dank voor jullie inzet. Ook Gijs van
Tuijl voor het schieten van mooie paaltjes, erg bedankt!
Bij deze wil ik apart mijn dank uitspreken voor de EHBO-ers. Bij twee ernstige
valpartijen waren ze snel ter plaatse om adequate hulp te verlenen en waar dat
nodig was Ambulances in te schakelen. Hoewel een persoon bijna een week in het ziekenhuis lag zijn gelukkig
alle personen weer uit het ziekenhuis ontslagen. Ook van hun kant was er waardering voor de inzet van de
EHBO-ers.
Joop Kosters

Jeugdronde van Brakel
Op zaterdag 19 mei 2018 wordt op onze baan weer de
jeugdronde van Brakel verreden. Aan de start staan ook vele
jeugdrenners en /rensters van onze club. De wedstrijden met
tot heden meer dan 100 deelnemers zijn verdeeld over 7
categorieën in de leeftijdsklasse van 8 tot en met 14 jaar.
Het zijn leuke wedstrijden en het is de moeite waard om eens
naar deze wedstrijden te komen kijken.

Portugal Tour MTB 2018
Van 1 t/m 6 mei 2018 wordt de Portugal
Tour MTB verreden. Maas~Waal staat met
liefst 2 teams aan de start; Dirk Keijnemans
met Eddy (Edmundas) en Erik Satter met
Gerrit van Os.
Gerrit van Os volgde de afgelopen maanden voor deze zeer zware meerdaagse MTB wedstrijd over 6 dagen zelfs
met speciaal voedings/ en trainingsschema. De wedstrijd begint met een proloog over 6,6 km. Op 2, 3, 4 en 6
mei worden wedstrijden verreden met afstanden van 70 tot bijna 100 km waarin veel klimwerk met 1850 tot
3150 hoogtemeters. Tussendoor is er op 5 mei een wedstrijd over drie ronden van 10 km . De kenners weten
dan dat het heel erg zwaar wordt. Wij wensen hun veel succes in Portugal.

Opbrengst Rabo clubkas
Van 22 maart tot en met 8 april 2018 konden leden van de Rabobank stemmen op hun favoriete clubs. Zo
bepaalden zij welke deelnemende clubs een geldbedrag kregen en hoe hoog deze was. W.T.C. Maas-Waal kreeg
70 stemmen en dit bracht € 175,86 op. De Rabobank is 25 april 2018 naar ons clubgebouw gekomen
om ons de uitslag mede te delen en een cheque te overhandigen. Een mooi initiatief van de Rabobank. WTC
Maas~Waal wil alle leden van de Rabobank welke hun stem op ons hebben uitgebracht hiervoor bedanken. Op
grond van ons sponsorcontract met de Rabobank ontvangen we van de Rabobank ook € 200,00 voor het
organiseren van de Omloop van het Munnikenland. Daarnaast reed 14 april 2018, naast twee beschikbaar
gestelde Audi´s door Erik Satter auto´s, de gehele dag de Rabo sponsorauto als volgauto mee in de Omloop.

Uitslag voorjaarscompetitie
De voorjaarscompetitie werd verreden op 3, 10 en 24 maart 2018. De wedstrijd op 17 maart werd wegens
gevaarlijke weersomstandigheden afgelast, wel maakten de meeste aanwezige renners en rensters er nog een
trainingsrit van door met een aangepast tempo rond te rijden.
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A-categorie
Johan Hooijmans
Kerkdriel
Gerben Kroon
Wijk en Aalburg
Thomas Bakker
Beesd
Dennis de Vaal
Geldermalsen
Andre van Tilburg
Andel
Jinse van Wijgerden
Bruchem
Kees Verheij
Nederhemert
Arjan Van denOord
Hedel
Geert van Kappel
Sleeuwijk
Joost van Dijk
Geldermalsen

Adriaan Egas
Eric Raex
Paul van Iterson
Johannes Oomen
Ton van Lopik
Philco Doornbos
Daisy Goedhart
Neil Mc Cormack
Jan Striever
Mark Raex

B-categorie
Nederhemert
Den Bosch
Kerkdriel
Nederhemert
Gorinchem
Loon op Zand
Sprang Capelle
Brakel
Andel
Den Bosch

Contact gegevens
Nieuwswaardigheden, zomaar een stukje over een belevenis op de fiets of zaken daar rond omheen kunnen
worden ingeleverd bij het bestuur of rechtstreeks aan Joop Kosters worden gezonden. Email adressen staan in
de linker kolom op de eerste pagina.

Sponsoren welke ons steunen met een link naar hun website.

Bakkerij Van Keulen, Burgerstraat 7, Gameren, website klik hier

Poeliersbedrijf van Hemert, weitjesweg 52b Brakel, website klik hier

Hotel Restaurant De Gouden Molen, Waaldijk 5 Rossum (GLD) hier

Race specialist Mario Verhoeven, Dorpstraat9 Dussen, websiteklik hier

Emté Supermarkten , Molenkampseweg 3 Brakel , website klik hier

\

Van Heukelum Jacht-& interieurbetimmering, ds. v/d Putstraat 3 Andel, tel 06-53393515.

Metaalrecycling A.v.Tuijl Gameren, De hoef 7 Gahmeren, website klik hier

JOS VERSTEGEN WITGOED, Thorbeckeplein 12 Zaltbommel, website kilk hier

Rijswaard Baksteen, De Rijswaard 2, Aalst (Gld), website klik hier

Van der Zalm Metaalindustrie B.V., Langekamp 8, website klik hier

Kant Oliehandel, Expeditiestraat 6 Giessen, website klik hier

Sport 2000 Stehmann, Gamerschestraat 10/12 Zaltbommel, website klik hier
Zij vergeten ons niet, vergeet u hen ook niet a.u.b

