E-mail nieuwsbrief
21 FEBRUARI 2015

JAARGANG 1, NUMMER 1

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

Voor u ziet u de eerste nieuwsbrief van onze vereniging als gedeeltelijke
vervanger van onze Maaswaaler waar we mee gestopt zijn. Een van de
reden om daarmee te stoppen was o.a. dat we als vereniging ook mee
moeten met het huidige digitale tijdperk.
Joop Kosters en Martin van der Meijden gaan zorgdragen voor de nieuws
voorziening van onze vereniging via de nieuwsbrief.
Of de winter nu nog gaat beginnen weet ik niet, echt winter is het nog
niet geweest maar als maart nog niet voorbij kan het nog alle kanten op.
Overigens kan het dan nooit lang meer winter zijn.
Bijzonder jammer was het dat beide ATB dagen moesten worden afgelast.
Het terrein van de buren evenals onze baan waren doordrenkt van het
water en onbegaanbaar. Mogelijk moet er voor volgend jaar maar eens
gekeken worden naar een andere omgeving waar er minder last is van
water overlast.
De nodige renners zijn weer actief geweest met het ATB met een
uitzonderlijke mooie prestatie van Freek de Jong. Freek wist voor de
derde keer op rij weer Nederlands kampioen te worden. Freek, klasse
man en nogmaals gefeliciteerd.
Hopelijk zijn we allemaal, net als Freek, de afgelopen periode goed
doorgekomen en klaar voor de start van het nieuwe seizoen. Op zaterdag
28 februari 2015 start de voorjaarscompetitie en ook het tourseizoen met
de eerste tourrit.
Op de baan zullen we nu geen last meer hebben van takken en bladeren
omdat alle bomen op de Langerakseweg zijn gerooid.
Hierbij wens ik iedereen een mooi en gezond wielerseizoen 2015 toe,
laten we er met zijn allen een mooi seizoen van maken.
Frans van Beers

Voorjaarscompetitie
Zaterdag 28 februari 2015 start de voorjaarscompetitie over 5
wedstrijden. Nieuw dit jaar is dat je via onze website kunt aanmelden
voor wedstrijden van voorjaarscompetitie en zomeravondcompetitie en op
de wedstrijddag zelf middels scannen kunt inschrijven. Voor aanmelden
zie website:
http://www.wtcmaaswaal.nl/voorjaarscompetitie/inschrijvenaanmeldenvoorjaars-en-zomeravondcompetitie-2015/

Seizoensstart Toerrijders
Zaterdag 28 februari 2015 start het seizoen van de toerrijders met een tocht van 80 km. De start is
om 9.00 vanaf het clubgebouw te Brakel. De volledige agenda vind je op de website van de club.
Door op onderstaande link te klikken krijg je de agenda ook te zien.
http://www.wtcmaaswaal.nl/toerprogramma-2015/

Sluitingsdatum inschrijving driedaagse 1 maart 2015
Inschrijving voor deelname aan de driedaagse op 11, 12 en 13 juni 2015 moet uiterlijk voor één
maart 2015 worden gedaan bij Frans van Beers. Dit in verband met reservering bij het Hotel. De
Driedaagse gaat dit jaar naar Vreden in Duitsland en onderkomen is in Hotel Kloppendiek te Vreden.
Zie website van Hotel www.kloppendiek.de

Bomen gerooid aan Langerakseweg

De bomenrij aan de langerakseweg welke zorgde voor overlast op de baan door onder andere mos
aangroei en bladeren is gerooid. Als compensatie zijn aan de binnenkant van de baan nieuwe bomen
gepland. Deze jonge bomen zorgen voorlopig voor geen overlast en als zij groter zijn vallen bladeren
door de veelal westen wind ook niet op de baan.

Dirk, Daan en Bart Claasens in MALAWI
Eind oktober en begin november 2014
maakte Dirk Keynemans samen met
Daan Holdrinet en Bart Claasens
gedurende drie weken een rondtocht
van ruim 1250 km door Malawi. Malawi
is een van de armste landen van Afrika
maar bevat ook een van het diepste,
en mooiste meren van de wereld. Het
lake Malawi bevat honderden exotische
vissen welke door Unesco van
onschatbare waarde worden geacht.
Ook het land zelf is volgens Dirk erg
mooi.

Uit de oude doos
Hierbij zomaar wat informatie uit DE MAAS~WAALER jaargang nr. 13 uit 1999.
 De trouwste renners voor de zomeravondcompetitie waren Louis de Haas, Adrie den Tek, Bert van
Andel en Willem van Gameren
 Willem van Gameren reed de meeste keren in de punten: (16X)
 Diegene die het meeste keren een rugnummer ophaalden waren Bert Struijk, Triest van de Burg,
Eelco Spronk en Tonny van der linden.
 André van Tilburg fietste in 1999 voor het eerst en zou in 2000 zijn juniorlicentie aanvragen
 Gerrie van Gameren moest regelmatig invallen voor het draaien van kantinediensten en was
hiervoor op woensdagavond de vaste vervangster.
 Jan Klein, Jacolien van Lit en Jo van der Meijden samen met Bas van Loon vormden de redactie
van de uitgave in 1999.
 Teus van Tuijl in 1999 de totaalwinnaar over de twee verreden ATB wedstrijden was!
 Kantine Klets: De Suup(Tonny van der Linden) is kwaad en zegt dat zijn ploeggenoten allemaal
varkens zijn “Nou, dat ben ik niet met jou eens ”zegt Cees van Daalen, ‘ want je bent geen
varken!” Nee, allicht niet,” zegt Jo, “want gij zijt enen Bèèr”,

Jubilea
Willem van Gameren en Tonny van der Linden zijn 25 jaar lid van onze vereniging en werden
hiervoor op de Algemene Leden vergadering gehuldigd. Zoals ook uit De Maas~Waaler uit 1999 blijkt
zijn zij de afgelopen 25 jaar zeer actieve leden geweest en rijdt Willem zo af en toe nog een
wedstrijdje mee op de baan en kan op hem ook nog regelmatig een beroep worden gedaan om bij te
springen voor kantine diensten of hand en spandiensten te verrichten bij het organiseren van
wedstrijden. Tonny zien we niet zo vaak meer, maar als hij zich laat zien, wat veelal in de kantine is,
kent iedereen hem en passeren veel anekdotes de revue. Tonny fietste niet alleen fanatiek maar
schaatste ook op het hoogste niveau marathonwedstrijden.

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.

Hoofdsponsors
(door te klikken op het logo kom je op de website van de sponsors)

Sponsoren
We willen onze trouwe sponsoren van de afgelopen jaren niet vergeten en hopen dat u dat ook niet
doet. Hierbij hun namen en link naar hun website.
Vishandel Bronk en zn, vaste standplaats: Markt Zaltbommel en Bosche poort
Van Heusden accountancy, Van Voordenpark 6c Zaltbommel voor website Klik hier
Cleanstart Toilethygiene Ramgatseweg 9c Raamsdonksveer website: klik hier
Poeliersbedrijf van Hemert, weitjesweg 52b Brakel, website klik hier
Café-Restaurant de Rustende Jager, te Biezenmortel, website klik hier
Race specialist Mario Verhoeven, Dorpstraat9 Dussen, websiteklik hier
Assurantiekanoor KAASJAGER, in Waardenburg en Maasdijk 103 Aalst, website: klik hier
Expert Volume, Boschstraat 28, 5301 AE Zaltbommel. Website klik hier.
Zonwering, Rolluiken Wim van Wijk, Ridderstraat 3a Gameren, website klik hier
Keurslager de Vries , te Brakel en winkelcentrum Portage teZaltbommel, website klik hier
Garage Bert de Vries, zalmstraat 2 te Brakel, website klik hier
Emté Supermarkten , Molenkampseweg 3 Brakel , website klik hier
Verswinkel Piet en Ida van Oversteeg, Burg, Posweg 40 Brakel, website klik hier
Van Hemert Betonboringen, A.v.Drielsrtraat 2 Aalst, website klik hier
Autoschade Strijk, Rondgang 23 Gameren, website klik hier
Juwelier Haas, Boschstraat 4-6 Zaltbommel, website klik hier
Hair Fashion leny, Dr. V. Aalststraat 3 Aalst, website klik hier
Harense Smid Veen, Bagijnhof 19 Veen, website klik hier
Administartieve en fiscale dienstverlening SOBU BV te Ammerzoden, website klik hier
Baas Bouwmarkt Brakel, Molensteeg 18 Brakel, tel. 0418-671556.
Van Heukelum Jacht-& interieurbetimmering, ds. v/d Putstraat 3 Andel, tel 06-53393515.
Metaalrecycling A.v.Tuijl Gameren, De hoef 7 Gameren, website klik hier
JOS VERSTEGEN WITGOED, Thorbeckeplein 12 Zaltbommel, website kilk hier
Administratie& Belastingadviesburo Satter, Emmastraat 19 Haaften, website klik hier
Aart van Stelt autoschade, Zaaiwaard Aalst, website klik hier
Schilderscentrum, Nieuwstraat 2b Gameren, website klik hier
GARAGE D. v.d. LINDEN, Hambloksestraat 20 Aalst, website klik hier
ROAM Special Cycles B.V. haarstraat 19b Ammerzoden, website klik hier
Autobedrijf Gebr. Oomen, kerkpad 1 Aalst, website klik hier
VAN DER WAL HAIR & MORE, Boschstraat 40 Zaltbommel, website klik hier
Nieuwdorp Makelaardij –o.g. Gamerschestraat 35 Zaltbommel, website klik hier
Van der Zalm metaalindustrie B.V., Langekamp 9 Brakel, website klik hier
W. Loef bestratingen V.O.F., Waterkers 2 Aalst, telefoonnummer 0418-672602
Café-Bar-Snackbar Halosta, E.P. v. Ooyenstraat 7 Aalst, website klik hier
Autobedrijf Klaas Hobo, Langekamp 5 Brakel, website klik hier
Stehmann sport, Gamerschestraat 10/12 Zaltbommel, website klik hier
Kant Oliehandel, Expeditiestraat 6 Giessen, website klik hier
Rijswaard Baksteen, De Rijswaard 2, Aaalst (Gld), website klik hier

