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Als jullie dit lezen zit het eerste kwartaal 2016 er weer op. Het was me het kwartaal wel, de
valpartij van Wim van Tuyl, de ernstige val van Gerben Franken die op het moment dat ik
het voorwoord schrijf nog steeds in coma ligt, het overlijden van Cees Grandia, de
aanslagen in Brussel, het overlijden van Johan Cruijff en het overlijden van twee Belgische
wielrenners tijdens wielerwedstrijden. Het mag voor mij nu wel ophouden met deze nare
berichten. Hierbij wens ik alle betrokkenen enorm veel sterkte en hoop ik dat de gevallen
renners weer snel opknappen. Wat mij betreft, maar mogelijk vinden jullie dat ook, blijven
we de rest van het jaar gespaard van nog meer narigheid en dat alles positiever gaat
verlopen.
De start van het seizoen was met een geslaagde en goed georganiseerde Neswaarden Cross
en de Lithse Cross, deze cross is zeker, mede gelet op het aantal deelnemers, voor herhaling
vatbaar.In de winterperiode wordt er op de woensdagmiddagen door een groeiend aantal
tourrenners leuk gebruik gemaakt van onze baan, een prima manier op de winter veilig en
goed door te komen.
Ook de jeugd heeft onder leiding van Wim de Jong weer fanatiek getraind op cross-techniek
en behendigheid. Nu alles nog onder geïmproviseerde verlichting maar Peter Vos en
ondergetekende zijn volop bezig om een zevental vaste lichtmasten te plaatsen zodat er in
de winter en aan het begin van het seizoen op het baantje een kleine ronde gereden kan
worden. We doen ons best om dit voor de start van het winterseizoen te realiseren.
Om dit financieel te ondersteunen is er onderstaande actie!

Zet vast in je agenda: 21 april a.s. in Het Hof in Zaltbommel: Giro Café!
Johan van der Velde, Adri van Houwelingen en Joost Hoetelmans nemen je mee naar hun
spectaculaire herinneringen van de Giro d’Italia! Een absolute must voor iedere
wielerliefhebber! Bestel kaarten via info@lionsbommelerwaard.nl
De opbrengst is voor de jeugdwielersport in de Bommelerwaard.
De voorjaarscompetitie zit er ook al weer op en ook hier namen weer vele renners aan deel.
Johan Hooijmans wist het eindklassement bij de A -renners te winnen en bij de B-renners
was het ons jeugdlid Jetze van Heelsum die het eindklassement won. Beide nogmaals
gefeliciteerd.
De tweede paasdag is de jaarlijkse brommerrace, georganiseerd door de SOBW, verreden
op onze accommodatie. Het aantal deelnemers en bezoekers was, mede gelet op de
weersomstandigheden, zeer gering. Een bedankje voor Ardy, Joop, Arjan en Dirk is hier
zeker op zijn plaats zij hebben alles in goede banen geleid en de kantinebezetting op zich
genomen en ook weer schoon gemaakt.
Ook onze toerafdeling is ook weer van start gegaan en het lijkt erop dat het aantal
deelnemers in de lift zit. Hopelijk volgen nog meer tourrenners dit goede voorbeeld, ze
hebben de kleding niet voor niets gekregen. Het deelnemen aan toertochten van de club is
een voorwaarde voor de kleding maar dat wisten jullie zeker wel. Verder wil ik iedereen een
gezond en een mooi wielerseizoen toewensen en met nadruk wens ik Gerben Franken van
harte beterschap.
Frans van Beers

Ingezonden verslag van Monstertocht 2015 Utrecht – Utrecht (6 juni 2015 - 415,6 km)
Een paar jaar geleden heb ik voor het eerst een rondje Ijsselmeer gefietst (270 km). Hoe mooi dit rondje ook was, altijd is de
gedachten blijven hangen om een keer meer dan 300 km op één dag te rijden. Niet lang daarna was het zover. Samen met Jaap,
een vriend van me, heb ik een tocht gereden van 332 km door 6 provincies. Direct na deze tocht keken we elkaar aan en ons
volgende doel was bepaald.
In de voorbereiding heb ik dit jaar een drietal tochten gereden boven de 200 km. Een heerlijk maar zwaar rondje Markermeer
met enorm veel wind (208 km). Afzien dus. Daarna vanuit Zaltbommel op visite bij onze minister president in Den Haag (229 km)
om af te sluiten met een rondje Hasselt (263 km). Genoeg gefietst, laat nu de tocht maar komen.
Zaterdag 6 juni was het zover. De wekker gaat om 3:30u. De spullen die gisteren al klaar gelegd zijn, leg ik snel in de auto. Smeer
snel wat boterhammen, pak nog wat bananen. Een half uur later rijd ik naar De Meern. Daar woont Jaap. Het is het vertrek- en
eindpunt van onze tocht. Om 5:00u zijn we vertrokken richting Rotterdam. Het weer is heerlijk. Richting Zeeland wind tegen. Via
Gouda rijden we Rotterdam binnen, onder de kubuswoningen door, en hop over de Erasmusbrug (mag je eigenlijk geen klim
noemen). En al snel rijden we door de haven van Rotterdam. Een enerverend gebied met ontelbaar veel containers. Bizar dat dit
dag in dag uit doorgaat. Wanneer we Spijkenisse achter ons hebben gelaten, ruiken we de zilte lucht. Zeeland komt in zicht. Het
rijden over de Deltawerken is prachtig, het liefst willen we even blijven staan, maar we moeten door. Vergezeld door luid
e
schreeuwende meeuwen bereiken we Vlissingen alwaar we een 2 korte stop inlassen. Het mooie van Vlissingen vandaag is dat
we met windje mee naar Antwerpen zullen rijden. Heerlijk cruisend worden we nog
even opgehouden door een dichte (of open? :o) sluis. Even de beentjes strekken dan
maar. Een Belg die ook moet wachten, verklaart ons voor gek. Het duurt even voordat
hij door heeft dat we 225 km gereden hebben en dat we nog terug naar Utrecht gaan.
We nemen hem op sleeptouw tot aan Antwerpen. Net als bij Rotterdam fascineert de
haven. Wat een enorm gebied. En wat een prachtige fietspaden hier! Het voelt een
beetje tegenstrijdig: wie wil er nu fietsen door een ‘lelijk, stinkend’ havengebied. Maar
met zulke fietspaden raad ik het iedereen aan. Naast alle gebouwen met oneindig veel
leidingen, naast alle kranen, naast de kerncentrale, zien we ook tal van konijnenkolonies.
Apart. We verlaten Antwerpen en rijden via een kaarsrechte weg door naar Breda. We
hebben geluk.
De westenwind helpt ons een klein beetje op weg.
Zo rond Breda bereiken we een klein mijlpaaltje:
333 km, verder dan we ooit op één dag hebben
e
gereden. Na een korte, 4 tussenstop in Teteringen
springen we weer op de fiets voor onze laatste
etappe. Nog bijna 75 km te gaan. Het wordt kouder
en de avond valt. Gelukkig hebben we licht op de
fiets. Dat helpt. De brug bij Nieuwegein ziet er mooi
verlicht uit in het donker. Niet iets om normaal naar
uit te kijken, maar nu voelt het als een soort van
bevrijding. Het einde is in zicht. Niet lang daarna
draaien we weer de straat in waar Jaap woont. We
hebben het geflikt. We hebben met zijn twee 415,6
km afgelegd. Een prachtige tocht. Een geweldige
belevenis.
De vraag die nu onmiddellijk opkomt en inmiddels
ook al een paar keer gesteld is: ga je volgend jaar
500 km fietsen op één dag? En dit keer moet ik echt
antwoorden… ik weet het niet. Eerst maar weer
eens lekker toeren met WTC Maaswaal op
zaterdagochtend.
Arse de Jong

Mededelingen Jeugdcommissie
* De jeugdrenners hebben de mogelijkheid om vanaf tweede week mei , van 19.00 uur tot 20.00 uur mee te trainen met de
IJsvrienden. De eerste training is dus op 10 mei.
*21 mei 2016 wordt op de baan in Brakel de Jeugdronde van Brakel verreden in de categorieën 1 t/m 7.

Omloop van het Munnikenland
Op zaterdag 23 april 2016 organiseert WTC Maas~Waal voor de dertiende maal de Omloop van het Munnikenland voor
Amateurs en Sportklasse. Voorafgaande aan deze wedstrijden is er een wedstrijd voor Regiorecreanten. Inschrijving hiervoor kan
via de website: WTCMAASWAAL.NL.

Uitslagen Voorjaarscompetitie
Voorjaarscompetitie 2016\
A-renners

Pnt

1.Johan Hooimans

70

1. Jetze van Heelsum

74

2.Kees Verheij

68

2. Teus de Jong

3.Peter de Weert

56

3, Arjen van den Oord

62

4.Gijs Nieuwkoop

54,1

4. Gerrit van Os

49
45

63,2

5. Wim van Roekel

51

5. Neil Mc Cormack

6. Daco Vos

45

6. Julian van Oudheusden

7. Koenlankhaar

44

7.Paul Iterson

41

8. Mark Teeuw

37

8. Jacob Heus

40

9.Marcel Colijn

37

9. Walter van Putten

38

10. Erik Satter

35

10. Huub Posthuma

34

11. Cor de Graaf

30

12. Geert van Kappel

30

13. Pieter Prosman

28

14.Leon van den Oord

27

15. Cornelis van Breugel

25

16. Erik van Heusden

25

42,1

WTC Maas-Waal ook op Strava
Vind je leuk om je fietstochten te delen met clubgenoten? Geïnteresseerd in het reilen en zeilen van je clubgenoten? Benieuwd
hoe je prestaties zich verhouden tot anderen? Iedere week wordt er een leuk klassementje opgesteld van al onze WTC prestaties.
Op Strava is WTC Maas-Waal een club. Log in op je Strava account. Ga via het menu naar [Ontdekken] en klik op [Clubs]. Zoek
naar WTC Maas-Waal, klik op de link en daarna op [Lid worden van club].
Op dit moment zijn er 9 leden. Het zou leuk zijn als dat er meer worden.
Heb je nog geen Strava account? Registreer je eenvoudig gratis op www.strava.com

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

