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Voorwoord van de voorzitter,
Clubgebouw/Baan
WTC Maas~Waal
Langerakseweg 4
5306 TC Brakel
Telefoon
0418-670050
E-mail
wtcmaaswaal@kpnmail.nl
joopkosters@hotmail.com
website!
http://www.wtcmaaswaal.nl

Het eerste halfjaar van het seizoen 2018 is alweer voorbij en we staan nu voor de
vakantieperiodes.
Als vereniging hebben we bezoek gehad van ongewenste gasten die, via het
forceren van het hekwerk, de rolluiken en de deur zich toegang hebben verschaft
tot onze kantine. Weggehaald is er, op een genuttigde mars en nutsreep na, niets.
Het kleine geld was blijkbaar niet de moeite waard om mee te nemen. Wel was
alles overhoopgehaald en de nodige schade toegebracht aan de rolluiken en de
deur. We hebben aangifte gedaan en de politie heeft, die overigens ruim drie uur
na de melding pas kwam opdagen, een proces- verbaal opgemaakt. De schade is
door ons hersteld.
Inmiddels hebben we het AVG-programma. (Algemene verordening
gegevensbescherming) compleet ingevuld en de verklaring ontvangen. Op onze
website is te lezen welke persoonsgegevens door ons worden gehanteerd. Wij gaan
ervan uit dat dit nu voor iedereen duidelijk is, maar mochten er alsnog vragen zijn
dan vernemen wij die graag.
De deelnemersaantallen bij de zomeravondcompetitie zitten zowel bij de A als Bgroep elke week zo rond de 20 deelnemers. Dat mogen ervan mij zeker meer
worden, en ja, ik mis de dames nog. We hebben de A-groep anders ingedeeld zodat
er bij de B-groep meer (beginnende) wielrenners en dames kunnen deelnemen.
Dus dames kom op.
Het jureren met transponders verloopt steeds beter maar heeft voortdurend
aandacht nodig om alles goed te laten verlopen. Het is noodzakelijk als een van
onze leden, samen met Joop Kosters, het omgaan met dit programma zou willen
leren en toepassen. Het voorkomt dat we louter afhankelijk zijn van een persoon,
dus meld je aan?????
De driedaagse voor de toerrijders is nu onder prima weersomstandigheden, goed
verlopen en iedereen heeft het naar zijn zin gehad. Na dertien jaar driedaagse
georganiseerd te hebben vind ik het tijd om daarmee te stoppen en de organisatie
over te dragen aan een opvolger. Mogelijk met een nieuwe en andere aanpak.??
De toertochten op zaterdag zitten behoorlijk in een dal of wellicht nog beter
gezegd op zijn achterste en er zijn steeds meer leden die afhaken. Het is blijkbaar
moeilijk om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Het gaat te hard, de afstanden
zijn te lang, waarom zo vroeg vertrekken en zo kan ik nog wel een aantal
argumenten aanvoeren.
De doelstelling van deze tochten moeten zijn:
a. Met elkaar gezamenlijk bewegen.
b. Genieten van de omgeving en de natuur.
c. Gezellig met elkaar samen zijn (sociale contacten)

Ik hoop dat we dit weer snel kunnen oppakken en dat de discussie over te hard fietsen nu eens wordt gesloten.
De zwakste schakel bepaalt de sterkte van de ketting. Ja, en voor diegene die hard willen fietsen, die zijn van
harte welkom op onze wielerbaan op woensdagavonden. Ik hoop dat er zich iemand wilt aanmelden om het
voortouw hierin te nemen???
Laten wij er met elkaar een mooi en gezellig tweede halfjaar 2018 van maken.
Alle vakantiegangers wens ik een prettige vakantie en kom gezond weer terug.
Frans van Beers

Onze voorzitter welke onder andere bovenstaand voorwoord
altijd schrijft stopt na dit seizoen met zijn functie. Frans heeft
dit al ruim van tevoren aangegeven en tijdens de laatste
Algemene ledenvergadering nogmaals nadrukkelijk
medegedeeld aan de leden. Ruim 16 jaar heeft Frans de functie
vervuld en vindt het, mede gezien het voort bestaand van de
vereniging en zijn leeftijd tijd om ermee te stoppen. WTC
Maas~Waal is een mooie club welke het verdient om met jong
elan te worden voortgezet. Ja, het gaat er soms chaotisch aan
toe, het is niet altijd een dankbare taak en je hebt het al zo druk
maar aan de andere kant is het wel essentieel voor het
(voort)bestaan van de club. Kun jij hieraan met de andere
bestuursleden invulling geven, laat dit dan weten aan een van
de bestuursleden. De algemene ledenvergadering stemt over
opvolging van bestuursfuncties waarna het zittende bestuur uit
hun midden een voorzitter kiest.

60+ wedstrijden
De veteranen komen graag op ons parkoers in Brakel. In 2003 werd voor de 1e x een wedstrijd gereden met als
winnaar Gerrit Hairwassers uit Den Dungen. Een renner die af en toe nog wel eens meerijdt!
Na dat 1e jaar hebben we nog een 11-tal jaren deze wedstrijden georganiseerd met vele winnaars, maar de
winnaar van 2007(Piet Grüteke) rijdt nog steeds mee en wint af en toe zijn wedstrijden bij de 69+. Dat is een
categorie die in 2016 voor het eerst het levenslicht zag.
De splitsing is geen echt groot succes, omdat bij bijna alle wedstrijden waar deze categorieën “tegelijk” rijden er
altijd “hommeles” is. Men laat zich maar even voorttrekken door deze snellere categorie en meestal valt dan “de
slag” en wordt er (tevergeefs) geprotesteerd. In Brakel en Nieuwkuijk wordt er apart gereden tot volle
tevredenheid van de renners, al zijn de aparte aantallen natuurlijk niet zo groot als 1 categorie.
Het is deze “oudjes”echter vooral te doen om bezig te zijn en met een wedstrijd zich te meten aan een ander.
Brakel –waar ook veel “ouderen” actief lid zijn – wil hiermede die groep graag een hart onder de riem steken en
is dus al jaren mede organisator van een aantal wedstrijden. Jaarlijks worden er zo’n 40 koersen door heel
Nederland (uitgezonderd de provincies Drenthe , Friesland en Groningen) verreden.
Dit jaar zijn we dus voor de 13e keer gastheer.
Inmiddels zijn twee wedstrijden verreden, de eerste op 26 juli en de tweede op 2 augustus 2018.
De eerste wedstrijd bij de 60+ werd gewonnen door Joop Kosters, de tweede Door Dirk Keijnemans.
Op 9 augustus wordt de laatste wedstrijd verreden. Aanvang wedstrijden: 14.30 uur 69+ en 15.45 uur 60+

Successen voor Maas~Waal
Op alle fronten heeft WTC Maas~Waal het eerste halfjaar goed gescoord met veel podium plaatsen. Hierna
enkele van de resultaten

Successen bij het Vrouwenwielrennen:
Suzanne Mulder werd 22 juli 2018 Nederlands Kampioen van de WFN Amateurs
Leonie van Tuijl wordt in de eerste wedstrijd voor de Vrouwen van de Omloop van het Munnikenland
derde bij de B-categorie en staat in het algemeen klassement van het Vrouwenwielrennen op een eerste
plaats.
Ilse Uithoven wordt tweede tijdens de wedstrijd voor de Vrouwen van de Omloop van het
Munnikenland.
Successen bij de jeugd
Op 7 juli wint Lisa van Heel uit Zaltbommel de Ronde van Giessenburg en werd 17 juni tijdens het NK
voor de jeugd in categorie 5 knap derde.
Thom van Herwaarden wint 6-6 de Hel van Neterstel, 8-4 de jeugdwielerronde Reeshof in Tilburg, 13-5
de wielerronde van Uden, 21-5 de jeugdronde van Someren, 23-6 het wielerfestival op de High Tech
Campus te Eindhoven en 15-7 de Jeugd klimkoers te Bochtolts.
Froukje van Wijgerden met al twee derde plaatsen in o.a onze eigen jeugdwielerronde van Brakel en
Marianne Vos Classic, maar heeft ook al een tweede plaats behaald in cat 1
Aron Vught diverse tweede en derde plaatsen in cat 4 in onder andere onze eigen Wielerronde van
Brakel .
Successen bij de wedstrijdrijders
Op 9 juni won Gijsbert Nieuwkoop de Ronde van Nieuwendijk en werd Robert van Dalen derde.
Op 9 juli wint Gijsbert ook de wielerronde van Heerle, 2 april de ronde van Werkendam en in onze eigen
Omloop van het Munnikenland op 14 april 2018 werd Gijsbert derde.
Op 24 juni wordt Maikel Stam derde in de kermisronde van Raamsdonkveer
Ook onze regiorecreanten en mountainbikers konden meerdere successen vieren. In onze eigen Omloop van
het Munnikenland stonden drie Maaswaalers op het Podium, Henry Satter met een derde plaats bij de Regiorecreanten A en Teus de Jong en Ton van Lopik welke achtereenvolgens een tweede en derde plaats
behaalde bij de regiorecreanten B.
Dirk Keijnemans en Eddy Mundas werden tijdens een meerdaagse UCI moutainbikewedstrijd in Portugal
eerste en Erik Satter met Gerrit van Osch werden in deze wedstrijd derde.

Start Zomeravondcompetitie
Noteer alvast in je agenda dat op woensdag 15 augustus de Zomeravondcompetitie weer begint. De laatste
wedstrijd van deze competitie is op woensdag 12 september 2018. Het klassement bij de A-categorie wordt
aangevoerd door Erik Satter met 241 punten, tweede is Robert van Dalen met 198 punten en derde Jinse van
Wijgerden met 163 punten. Bij de B-categorie staat Jeroen Straver op de eerste plaats gevolgd door Neil mc
Cormack met 236 punten en Tom van Lopik met 195 punten.

Slotdag
Op zaterdag 19 september 2018 wordt het zomerseizoen feestelijk afgesloten met wedstrijden voor het
clubkampioenschap en een hapje en een drankje. Tevens vindt dan de prijsuitreiking van de
Zomeravondcompetitie plaats. Het programma voor deze dag wordt nog bekend gemaakt.

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

