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Nu de vakantieperiode bijna voor iedereen weer voorbij is kan het gewone leven en
het verenigingsleven weer worden opgepakt.
Voor onze wielervereniging is het in de vakantieperiode niet helemaal stil geweest
omdat we nog een tweetal wedstrijden van de 60 plus hebben georganiseerd. Ja,
ook deze renners ( oudjes ) gaan nog volop voor de ereplaatsen en natuurlijk voor
de winst. Films moesten worden terug gespoeld zodat ze ook zelf konden zien of de
uitslag wel juist was. Ja, fanatiek zijn ze zeker maar ze hebben er ook plezier in en
dat is leuk om te zien.
Eind augustus hebben wij onze jeugdleden in aanwezigheid van hun ouders
gepresenteerd aan de pers, het Brabants Dagblad. Dit alles heeft er toe geleid dat
er op 8 september 2015 een mooi verslag over onze jeugd is gepubliceerd met
daarbij een mooie groepsfoto van onze jeugdleden. Hopelijk gaat dit leiden tot nog
meer jeugdleden voor onze vereniging.
Voor een goede opvang en communicatie met de jeugd en hun ouders hebben we
onze jeugdafdeling in diverse commissies onderverdeeld met daarbij hun
verantwoordelijkheden en aanspreekpunten. Deze commissies zullen z.s.m. op
onze website te zien zijn zodat iedereen weet
waar en bij wie men moet zijn als er vragen zijn etc.
De basis voor een goede aanpak en opvang voor onze jeugd is dus nu gelegd.
Als bestuur zijn we al weer bezig met de voorbereidingen voor 2016, afstemmen en
plannen van de evenementen voor 2016.
Er zijn nog enkele wedstrijden voor onze Zomeravondcompetitie te gaan en ook dit
jaar was die weer erg succesvol met veel nieuwe gezichten.
Op vrijdag 18 september sluiten we dan de Zomeravondcompetitie en het seizoen
2015 af met onze slotavond. Natuurlijk hoop ik daar al onze jeugdleden, rustende
leden, toer en licentieleden aan te treffen voor een mooie slotavond.
De Tourrenners gaan natuurlijk nog een maandje verder met hun seizoen 2015. Ja,
en ook dit jaar wordt dat traditioneel afgesloten door de jaarlijkse snerttocht. Elk lid
kan hieraan deelnemen, natuurlijk wel eerst even de fiets op voor zo' n 90 kilometer
met daarna de snert met worst.
Voor opgave van de snerttocht zie verder in deze nieuwbrief.
Dat een goede gezondheid erg belangrijk is weten we allemaal wel, maar we weten
ook dat we dit niet helemaal zelf in de hand hebben. Bij enkele van onze leden gaat
het met hun gezondheid minder goed en daarom wens ik ze hierbij allemaal van
harte beterschap en hopelijk zijn ze weer snel op onze wielerbaan te zien.
In de maand december zal er weer een snoei dag georganiseerd worden om onze
accommodatie weer in topconditie te krijgen. Als je je hiervoor nu al wilt opgeven
dan kan dat natuurlijk, stuur me een email op bel me even.
Tot op de slotavond.

Frans van Beers

Mededelingen Jeugd
Op dinsdag 6 oktober beginnen de cyclocross trainingen weer op ons wielerparcours aan de Langerakseweg. De training
begint om 19:00 uur en wordt weer gegeven door Wim de Jong.
Op Woensdag 7 oktober beginnen we ook weer met de wintertrainingen in de Drunense Duinen. We starten om 14:30 uur
vanaf het parkeerterrein van de Drie Linden in Giersbergen.
Op donderdag 24 september wordt er door de jeugdcommissie voor het eerst een ouderavond georganiseerd. De avond
begint om 19:00 uur en alle ouders van onze jeugdrenners zijn hiervoor uitgenodigd. Ook de jeugdleden zelf zijn op deze
avond van harte welkom.

Uit de oude doos

Onze vroegere jeugdrenners met sponsor Aart van der Stelt op de foto.
Wie de juiste namen van alle jeugdrenners weet te vermelden krijgt een prijsje van WTC Maaswaal. In te zenden aan de
redactie.

Slotavond
Aanstaande vrijdag 18 september 2015 wordt de laatste wedstrijd van de Zomeravondcompetitie verreden.
Voorafgaand hieraan starten om 18.00 uur wedstrijden voor de jeugd. Na afloop van de wedstrijden rond
20.00 vindt de prijsuitreiking plaats en is er voor deelnemers aan de zomeravondcompetitie en alle leden
(toer, rustend of wedstrijd) inclusief partners een feestavond met gratis eten, verzorgd door Poeliersbedrijf
Van Hemert, en aangepaste consumptieprijzen.

Snerttocht
Op 24 oktober 2015 wordt de traditionle snerttocht verreden. Alle leden kunnnen hieraan deelnemen.
Start 9.00 uur vanaf het clubgebouw. De prijs inclusief koffie, gebak, een goed bord snert en een drankje
bedraagt € 12,50. Opgeven kan tot uiterlijk 17 oktober bij Frans van Beers of een van de andere
bestuursleden.

NCK/Tijdrijden
Ook dit jaar doet onze vereniging weer mee met de Nederlandse clubkampioenschappen
tijdrijden Het NCK wordt dit jaar op 26 september 2015 verreden in Dronten. Vorig jaar werd
e
WTCMaas~Waal zeer verdienstelijke 29 met Gijsbert Nieuwkoop, Tim van Wijk, Arnold Stam,
Dirk Keynemans, Erik Satter en Jan Arie Scherff.
Op 26 september 2015 wordt in Vught ook de traditionele ploegentijdrit voor SF (Schaatsende
Fietsers), en FS (Fietsende Schaatsers) en overige enthousiastelingen verreden. Omdat op
deze dag ook het NCK wordt verreden kan het team van de IJsvrienden/Momentum hun titel
niet verdedigen. Vorig jaar was hun winnende tijd 0:56:13 en de gemiddelde snelheid 47,05.
Het master team van Maas~Waal werd vorig jaar in hun klasse ook eerste met een tijd van 0:59:56 en gemiddelde snelheid
van 44,15.

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
We willen onze sponsoren niet vergeten en hopen dat u dat ook niet doet. Hierbij hun namen en link naar
hun website.
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 Gameren, 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, Aaalst (Gld), website klik hier

