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Het seizoen 2017 is met het organiseren van de Neswaarden cross al vroeg gestart.
De weersomstandigheden bij de cross waren omstandigheden voor een echte
cross, sneeuw, nat, modderig en koud. De deelnemers waren na afloop bijna niet
meer te herkennen. Ondanks of mogelijk wellicht door de weersomstandigheden
was de opkomst weer beter als bij de vorige cross. Ook onze jeugdleden konden
een hartje ophalen op het cross circuit. Alle organisatoren en vrijwilligers enorm
bedankt voor jullie inzet.
Woensdagmiddag 1 maart 2017 kreeg ik het trieste nieuws te horen dat ons toer
lid Bokke Nijdam op 79-jarige leeftijd was overleden.Bokke was ruim 10 jaar lid van
onze vereniging en naast een enthousiaste toerrijder was hij ook altijd bereid om
als vrijwilliger onze vereniging te helpen. We wisten wel dat Bokke al geruime ziek
was maar steeds weer wist hij na elke kuur er weer boven op te krabbelen.
Vervolgens sprong Bokke weer op de fiets of ging tennissen alsof er niets was
gebeurd. Bokke zei me eens: “Een Fries krijg je er zomaar niet onder “Het is dan
toch schrikken als je de mededeling krijgt dat hij is overleden.We verliezen in Bokke
een fantastisch mens met een sterk karakter en een enorm doorzettingsvermogen.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familieleden enorm veel
sterkte om dit verlies te kunnen dragen.
Tijdens onze algemene ledenvergadering is het bestuur uitgebreid met twee
nieuwe bestuursleden. Wim van Roekel en Leon van den Oord, beide ook actieve
fietsers binnen onze vereniging. Een directe taak hebben ze beide nog niet
toebedeeld gekregen, eerst gaan ze eens kijken hoe alles nu functioneert om dan
later een taak op zich te nemen. Door de komst van Wim en Leon wordt het
bestuur aardig verjongd en dat is, gelet op de toekomst en het bestaan van onze
vereniging, van groot belang. Ik hoop dat nog meer leden dit voorbeeld gaan
volgen en toe willen treden tot het bestuur. Het aansturen van een vereniging is
gebaseerd op de vrijwillige inzet van vrijwilligers en daar is voortdurend een tekort
aan. Dus meldt je aan.
Onze voorjaarscompetitie is al vroeg van start gegaan en er wordt volop
geëxpireerd om het aantal deelnemers bij de A-groep te vergroten. Alles loopt
zeker nog niet goed en het is voor de jury bijna onmogelijk om alles goed uit elkaar
te houden. We gebruiken de voorjaarscompetitie om e.e.a. uit te testen en gaan
dan bij de zomeravondcompetitie met een duidelijke structuur werken.
Na een lange tijd van voorbereidingen en afstemmingen met sponsoren, bestuur,
Bio racer en de nieuwe wijze van bestellen, was het dan eindelijk zover dat de
nieuwe kleding, met het nieuwe design, op 18 maart gepresenteerd en uitgereikt
kon worden. In vergelijking met onze eerdere kleding een duidelijk ander ontwerp
waar toch onze verenigings- kleuren in terug komen. Bijna alle sponsoren en
praktisch alle leden die kleding hadden besteld waren aanwezig. Na het uitreiken
van de kleding werden er individuele foto’s gemaakt door (bijna onze
huisfotograaf) Gijs van Tuyl en daarna diverse groepsfoto’s.

Ook werd de nieuwe kleding symbolisch aan onze nieuwe sponsoren overhandigd. Gelet op alle positieve reacties is
de nieuwe kleding zeer positief ontvangen en is men blij met de mooie kleuren samenstelling. We kunnen weer trots
zijn op een mooie uitstraling van onze vereniging, hopelijk voor een lange periode.
En nu staat de zomeravondcompetitie weer op het programma alsmede onze Omloop van Brakel. Ook nu weer zijn
er vele vrijwilligers nodig om alles goed banen te leiden, dus pak het initiatief en geef je op om mee te helpen.
(Kan bij elk bestuurslid)
Verder is onze feestcommissie o.l.v. Teus van Tuyl en Willem van Gameren volop bezig om er op 16 september, de
datum waarop wij ons 40-jarig bestaan gaan vieren, een mooi feest van te maken. Ja, het klinkt monotoon maar
ook hier zijn vrijwilligers voor nodig.
Laten wij er met zijn allen weer een mooi seizoen van maken en allemaal enorm veel succes en veel fietsplezier.

Frans van Beers

Even voorstellen Leon van den Oord
Hoi, ik ben Leon van den Oord en afgelopen februari ben ik met trots bestuurslid geworden van Maas Waal. Trots
omdat ik na de uitleg en inzage in de gang van zaken bij deze club door Frans en Eelco zie hoe goed de club het in de
basis allemaal voor elkaar heeft. Een financieel gezonde club met prachtige faciliteiten en een groot leden aantal.
Mooi dat ik mij daarvoor mag gaan inzetten.
Ik zal mij wat nader voorstellen, al bijna 29 jaar ben ik samen met Sophie een stel en samen mogen we twee mooie
dochters van 14 en 16 jaar opvoeden. Deze drie zijn mijn juweeltjes.In het dagelijks leven ben ik ondernemer. Wij
verpakken en vermarkten aardappelen voor Nederland en Europa. Daarbij gespecialiseerd in bijzondere soorten en
verpakkingen. Met een mooi team van ruim 25 mensen doen we dit vanuit Ammerzoden met veel passie. Onze
slogan is niet voor niets Loving Potatoes.
Nu bijna 4,5 jaar geleden ben ik per ongeluk gaan fietsten. Nadat ik de SamenLoop voor hoop Bommelerwaard mee
georganiseerd had werd ik gevraagd als ambassadeur voor Team Maasdriel. Deze club neemt jaarlijks deel aan alpe ‘d
Huzes. Ik had niet met fietsen maar moest wel fietsers zien te vinden voor deelname. Bij elke vraag kreeg ik de
wedervraag of ik zelf ook zou gaan fietsen. Toen er nog plaats was voor 1 fietser heb ik die plaats zelf gevraagd. Dit
bracht mijn omgeving in een flinke lachbui.
Al ruim 28 jaar had ik alles wat met sport te maken had gemeden en nu zou ik gaan fietsen. Met werknemer Wim van
Tuijl naar CC5311 getogen om de eerste fiets en toebehoren aan te schaffen. Enthousiast op de fiets voor een eerste
rit, bij Orthen voor het stoplicht hing mijn tong al op het asfalt. Een vervelende eigenschap is dat als ik iets wil
bereiken ik er vol voor ga en dus werd een half jaar intensief trainen met goede hulp van vrienden en o.a. Eddy van
IJzendoorn stond ik op 6 juni uiteindelijk 6x bovenaan de Alp. Sindsdien kan ik zeggen dat ik een verslaving heb. Van
familierit, toertocht tot wedstrijd en nog veel meer. Alles is leuk.
In het bestuur wil ik graag mijn steentje gaan bijdragen, in het begin zal het vooral veel leren zijn over de club. Heel
veel is goed georganiseerd en valt niet te verbeteren maar toch zijn er ook dingen waarvan ik denk dat kan anders,
gemakkelijker of beter. Samen met Wim van Roekel zijn we het zogenaamde nieuwe bloed. Een rol waar ik zin in heb.
Wat ik nog wel wil meegeven alvast is dat ik vind dat het lidmaatschap van een club als Maas en Waal niet alleen
consumeren is. Willen we dit moois behouden en verbeteren zal elk lid daar zijn steentje aan bij moeten dragen. Het
kan niet zo zijn dat alles op enkele (oude) schouders rust. Dit is echt een probleem aan het worden. Ik heb daarom
tijdens de eerste vergadering al het idee geopperd dat elk lid elk seizoen zeker 4 uur zich moet inzetten voor de club.
Misschien maak hier geen vrienden mee maar denk er maar eens over na. Wat is 4 uur nu als je dit moois kan
behouden en zelfs verbeteren door je inzet!
Groet, Leon van den Oord.
RABO CLUB-AKTIE
Zoals jullie wellicht weten heeft de RABObank een speciaal sponsorsysteem waar alle verenigingen en instellingen uit
de Bommelerwaard aan mee kunnen doen.
Leden van de RABO bank krijgen de mogelijkheid 5 stemmen uit te brengen, maar slechts 2 per vereniging. Dat
betekent dus dat ze naast “hun eigen” vereniging nog een 2-tal instellingen met hun stem kunnen verrijken.
Voor WTC Maaswaal betekende dit dat er 2 dames van de RABO bank een cheque kwamen brengen met daarop een
bedrag van € 178,85. Een bedrag waar we in feite niets voor hoeven te doen.
Volgend jaar doen we natuurlijk weer mee.
Een mooie actie !!

Oproep van de feestcommissie 40 jarig bestaan
Noteer vast in je agenda: Op 16 september 2017 vieren we ons 40-jarig jubileum. Op
deze dag worden activiteiten georganiseerd voor elke geleding van onze vereniging.
Jullie horen hierover verderop in het jaar.
Ter aankleding van een "Wall of fame" zijn we op zoek naar foto's, artikelen,
krantenknipsels, anekdotes, etc. uit de rijke historie van onze vereniging. Bij deze een
oproep deze in te leveren bij Willem van Gameren (Willemvangameren@gmail.com) of
Teus van Tuijl (Teusvantuijl@hotmail.nl).
Het verdere actiecomité bestaat uit: Ad Verlouw, Gijs Nieuwkoop en Dennis de Koning. Je kunt je ook bij deze
personen melden als je mee wilt helpen met de organisatie of als je leuke ideeën hebt.

Omloop van het Munnikenland
Voorafgaande aan de “Omloop van het Munnikenland” welke op 22 april 2017 wordt gehouden voor Sportklasse en
Amateurs wordt door WTC Maas~Waal ook een wedstrijd georganiseerd voor (regio)recreanten. Deze wedstrijd staat
open voor leden van Maas~Waal en regiorecreanten welke in het bezit zijn van een basislidmaatschap KNWU en
welke geen Sportklasse of Amateur licentie hebben. De wedstrijd voor categorie A en B vangt aan om 10:45
Aanmelden en voorinschrijven kan via de website van WTCMAASWAAL ( http://wtcmaaswaal.nl/inschrijving-voorrecreantenwedstrijd-geopend-2/ ) tot een dag voor de wedstrijd of op de dag zelf tot 10:15 in ons clubgebouw.
Van de jeugdcommissie
De jeugdafdeling is, net als de grote jongens uiteraard, al weer volop aan het trainen om fit en gemotiveerd aan de
start van de diverse wedstrijden te verschijnen. De onlangs aangelegde verlichting heeft de renners geholpen het
winterseizoen door te komen, er kan namelijk het hele jaar gebruik gemaakt worden van de kleine ronde, die is nu
volledig verlicht. De vaste stroomaansluiting liet wat langer op zich wachten maar.... Erik Satter bleek de reddende engel
met zijn aggregaat. Week in week uit werd de aggregaat volgetankt en achter in allerlei voertuigen gepropt om
zodoende de lichtmasten langs de baan te voorzien van de benodigde power. Erik, nogmaals bedankt hiervoor.
Nieuw dit jaar is ook dat de wedstrijdrenners gaan trainen aan de hand van voor hen speciaal geschreven
trainingsschema's. Dit is een goed handvat om het jaar door goed te kunnen presteren en op topniveau te zijn
wanneer dat gewenst is. Dat is uiteraard voor iedere renner anders, maar door het in kaart brengen van de
doelstellingen willen we op die manier proberen onze jeugd op het juiste moment te kunnen laten knallen.
Op 20 mei 2017 organiseert WTC Maas Waal weer de jeugdronde van Brakel. Inmiddels zijn er in totaal al ruim 60
renners en rensters ingeschreven voor de wedstrijd. Beloofd dus een mooi evenement te worden. Wij als
jeugdcommissie nodigen alle leden dan ook graag uit om te komen kijken hoe de toekomst van onze club presteert
op eigen terrein. Zet dus vast in je agenda: 20 mei Jeugdronde van Brakel.
Mocht je jezelf nou geroepen voelen om op die dag zelf, of wellicht in de aanloop naar die dag,de handjes uit de mouwen te
willen steken, dan kun je dit aangeven door een mail te sturen naar: Jeugd@wtcmaaswaal.nl.
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
Hierbij de namen van de 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

