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Het jaar 2016 is bijna weer voorbij en de bij de meeste wegrenners staat het
fietsen in de winterperiode op een laag pitje. Natuurlijk zijn er altijd bikkels die de
hele winterperiode doorfietsen. Dit geldt natuurlijk ook voor onze jeugd, die nu op
een verlichte baan, hun veldtraining krijgen van Wim de Jong.
Onze slotdag en ook onze snerttocht was dit jaar een succes en met gelukkig veel
deelnemers van zowel de wedstrijdrenners, tourrenners en jeugdrennertjes. Vooral
de nieuwe opzet van de slotdag i.p.v. de slotavond, was leuk en gezellig met ook
veel ouders van onze jeugdleden, kortom een mooie afsluiting van het seizoen.
Op 5 november was het weer onze gezamenlijke snoei dag, of het nu kwam omdat
dat Joop jarig was, ik weet het niet maar we waren met ruim 25 leden. Er is hard
doorgewerkt en rond 12.30 uur was het snoeiwerk gedaan. Mannen enorm
bedankt, vele handen maken licht werk. Om zeker te zijn van een goede opkomst
lijkt het mij het beste dat we de snoeidag in het vervolg maar moeten plannen op
de verjaardag van Joop.
We kunnen best terugzien op een goed wielerseizoen 2016 maar dat geld niet voor
alles in het leven. Zo hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van Cees Grandia,
onze oud erevoorzitter Aart van Hees en kort na zijn overlijden ook van zijn vrouw
Hennie. Ook is de partner van een van onze leden overleden. Kortom de minder
plezierige kant van het leven. Ook werden geconfronteerd met twee zware
valpartijen van Gerben Franken en Wim van Tuyl, gelukkig gaat het met hun beide
na omstandigheden weer beter. Graag wil ik alle nabestaanden veel sterkte
wensen met het verwerken van het verlies. Ook wens ik de geblesseerden van
harte beterschap.
Als bestuur zijn we nu druk bezig met het seizoen 2017, de activiteiten staan al op
onze site vermeld. Drie van onze sponsoren, Bike center, Provia en Accon- AVM
hebben te kennen gegeven niet verder te gaan met ons te ondersteunen. Hierbij
wil ik deze sponsoren van harte bedanken dat ze ons de laatste drie jaren hebben
ondersteund. Dit alles had wel tot gevolg dat we er als bestuur op uit moesten om
nieuwe sponsoren te vinden voor onze vereniging. Ik kan jullie mededelen dat we
daar in geslaagd zijn. De nieuwe sponsoren zijn: Jac. van den Oord
aardappelhandelaar te Ammerzoden, Ad kant oliehandelaar te Giessen, CC53-11
Cycle center Van Tuyl te Zaltbommel en van Rijswaard steenfabriek te Aalst. Wij
zijn natuurlijk enorm blij dat deze sponsoren ons willen ondersteunen. Net zo
verheugd zijn we dat onze sponsoren, Van der Ven, Erik Satter en Esther (Mesland
&Vroeg) doorgaan om ons te ondersteunen. Dit alles had ook tot gevolg dat we
onze wielerkleding moesten gaan aanpassen. Ook hier zijn we na lang proces van
afstemming inmiddels in geslaagd en is onze nieuwe kleding op onze site te zien.
We hebben ook besloten om bij dezelfde kledingleverancier te blijven namelijk BIO
-Racer. De bestelprocedure gaat nu lopen via de website van Bio-racer en wordt
collectief op naam uitgeleverd. De kledingovereenkomst, voor nieuwe leden per
1 januari 2017, is aangepast.

Het jaar 2017 zal in het teken staan van ons 40-jarige bestaan, een actiecomité o.l.v. Willem van Gameren en
Teus van Tuyl, is bezig om hier invulling aan te geven. Als u ideeën heeft geef ze dan door aan het actiecomité.
Hierbij wil ik alle vrijwilligers enorm bedanken voor hun hulp, zonder die vrijwillige hulp is het niet mogelijk om
onze vereniging draaiende te houden. Nogmaals bedankt. Ook wil ik alle leden en partners van leden, die
kampen met hun gezondheid, enorm veel beterschap toewensen en een spoedig herstel.
Hierbij wens ik alle leden en hun partners een gezond en gelukkig 2017 toe en laten we er met elkaar een mooi
en sportief 2017 van maken.
Frans van Beers

Neswaarden Cross
De Neswaarden Cross wordt dit jaar 14 januari 2017 verreden. Ook
dit jaar is van Staatsbosbeheer weer toestemming gekregen om in de
uiterwaarden van de Neswaarden onze jaarlijkse wedstrijd voor MTB
en CX te houden. De start is om 14.00 uur. Inschrijven kan via de site
of tot een half uur voor de start bij café Het Oude Veerhuis te Aalst.
Hier is na afloop ook de prijsuitreiking. Evenals vorig jaar wordt deze
wedstrijd in nauwe samenwerking met de Lithse Ham Cross
georganiseerd. De Lithse Ham Cross wordt 4 februari 2017 verreden.
Voor beide wedstrijden wordt naast een dag klassement ook een
combiklassement opgemaakt met een apart prijzenschema. Voor de
Neswaarden Cross is ook een apart klassement voor 50+ .
Voorafgaande aan de wedstrijd van de Neswaarden Cross wordt er
door de jeugdcommissie ook voor de jeugd een wedstrijd georganiseerd.

Nieuwe kleding.
Na een intensieve periode van overleg met sponsoren, designers en leveranciers is
onze nieuwe kleding bekend. Door inspanning van het met name onze voorzitter,
Frans van Beers welke samen met Eelco Spronk ook enkele nieuwe hoofd sponsoren
heeft kunnen vinden rijden we er de komende jaren weer netjes bij. Er zijn door het
bestuur nieuwe regels opgesteld voor wie in aanmerking komt voor een
kledingbudget. Over de nieuwe regels en kledingovereenkomsten is iedereen
inmiddels geïnformeerd. Over hoe de kleding besteld kan worden ontvangt u
binnenkort bericht. Hierbij alvast een indruk van de kleding. Op onze website kunt u
meer voorbeelden vinden.

Nieuwjaarsreceptie/
De Nieuwjaarsreceptie van onze club wordt gehouden op zaterdag 7 januari 2017 (aanvang
15.00 uur). Iedereen is van harte uitgenodigd om onder het genot van een hapje en drankje
hierbij aanwezig te zijn.

Jubileum
In 2017 wordt het veertigjarig bestaan
commissie actief welke samen met het
activiteiten dit wordt omlijst. Zaterdag
van de Zomeravondcompetitie, zal
(nieuws)brieven ,correspondentie en op
hieraan uiting worden gegeven.

van onze club gevierd. Er is inmiddels een
bestuur een plan heeft opgesteld met welke
16 september 2017, welke tevens de slotdag is
hierin centraal staan. In 2017 zal in
onze website met het hier zichtbare logo

Contact gegevens
De redactie van de nieuwsbrief wordt voorlopig samen met het bestuur gevormd door Joop Kosters en Martin van
der Meijden. Martin en Joop zorgen voor opmaak en verzenden van de nieuwsbrief. Heb je ideeën of iets
interessant om te melden in de nieuwsbrief laat het ons dan weten! Onze email adressen staan in de linker kolom
op de eerste pagina.

Sponsoren
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

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

Café-Bar-Snackbar Halosta, E.P. v. Ooyenstraat 7 Aalst, website klik 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

