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De tijd vliegt en hierbij is dan al weer de tweede nieuwsbrief.
Na lang wikken en wegen heeft de raad van de Gemeente Zaltbommel
ingestemd met de aanleg van o.a. een MTB parcours op de oude
vuilnisbelt van Zaltbommel. Laten we hopen dat hier veel wielerliefhebbers gebruik van kunnen maken. Wat dit voor onze MTB renners
aan mogelijkheden gaat bieden, gaan we zeker afstemmen met de
organisatie van dit parcours.
Onze voorjaarscompetitie is prima verlopen, mede door de goede
weersomstandigheden was er weer een behoorlijke belangstelling voor.
Elk jaar stellen wij onze accommodatie voor de SOBW beschikbaar om de
brommer race te organiseren. Vooraf had ik er wel wat zorgen over
omdat door de vele regenval de baan behoorlijk nat was.Gelukkig is alles
meegevallen en ,los van enkele aandachtspunten die we met de SOBW
gaan bespreken, is er sprake van een geslaagd evenement.
En dan onze zomeravond competitie, ik weet niet waar dit naar toe gaat,
het aantal deelnemers wordt steeds meer.De renners komen overal
vandaan en er zijn al weken geweest dat er zo'n 70 renners, A en B, rond
reden op onze baan. De jury heeft vaak de handen vol om alles in goede
banen te leiden en om alles bij te houden. Gelukkig bezitten we over een
prima camera die de finish perfect vastlegt, maar het bijhouden van de
gedubbelde blijft noodzaak.
Onze Omloop is ook weer uitstekend verlopen met mooie resultaten van
onze renners, waarvan natuurlijk de twee eerste plaatsen, van Gijsbert
Nieuwkoop en Kees Verweij , de slagroom op de taart is. De organisatie
van de omloop, onder aanvoering van onze Joop, verdient daarom alle lof.
Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten en dan vooral bij de regiorecreanten, maar dat houdt ons allemaal scherp.
Onze KNWU renners doen het niet alleen goed bij onze omloop, maar ook
in wedstrijden in de regio, ook hier zijn mooie top tien plaatsen en
fantastische eerste plaatsen behaald, prima mannen.
Onze tourrenners komen, mede gelet door de natte weersomstandigheden wat traag van start. Maar na regen komt zonneschijn is het spreek
woord, dus laten we daar maar op hopen.

Sponsors
Jeugdronde

En dan, zeker niet op de laatste plaats, onze jeugd. Hiervoor zijn de
nodige vrijwilligers actief om alles in goede banen te leiden. Om heel de
jeugdafdeling in goede banen te leiden en te komen tot goede
afstemmingen en communicatie is het nodige werk te verrichten.
Meer hulp is hier zeker gewenst, tot op heden hebben te weinig
vrijwilligers te veel hooi op hun vork. De jeugd heeft de toekomst, dus
leden kom die jongens en meisjes helpen.(zie oproep verder in deze
Nieuwsbrief)
Ik ga er vanuit dat de derde nieuwsbrief na de vakantieperiode zal
worden gemaakt, al hoewel nieuws niet te plannen is, daarom wens ik
Iedereen een mooie en goede vakantie toe en kom gezond weer terug.
Frans van Beers (voorzitter)

In memoriam
Daags voor mijn vakantie op11 mei 2015 kreeg ik een telefoontje van Jan
van der Ven met de trieste mededeling dat zijn vrouw zondag 10-05-2015
was overleden. Ik was op de hoogte dat het met de gezondheid van zijn
vrouw steeds verder achteruit ging en dat de kans op herstel uitzichtloos
was. Maar dan is het toch nog schrikken als je zo’n telefoontje krijgt. In
een periode van een halfjaar hebben nu twee van onze leden, vrijwilligers
van onze vereniging in hart en nieren en overal voor inzetbaar, hun vrouw
verloren. Iedereen weet dat het leven niet eeuwig is , maar als je dan met
het overlijden van je partner en je maatje, wordt geconfronteerd komt
dat altijd onverwachts en is het zwaar om dit te dragen.
Jan, ik wens jou je kinderen en familie, mede namens alle leden van WTC
Maaswaal, enorm veel sterkte om dit verlies te dragen.
Frans van Beers

Compliment van schoonmaakploeg
Langs deze weg willen wij als
bestuursleden en schoonmakers van het
clubgebouw alle vrijwilligers en helpers
bedanken voor het netjes schoonmaken
van het clubgebouw na de jeugdronde
van Brakel. Alles was keurig netjes
opgeruimd en schoon en zo worden ook
de vrijwilligers een keer in het zonnetje
gezet.

Jeugdronde van Brakel
Op zaterdag 10 mei is er door de jeugdcommissie weer een jeugdronde van Brakel georganiseerd.
Dit jaar waren we voor 2 districten: Zuid Oost Nederland en District Midden officiële districtswedstrijd
hetgeen betekend dat de renners punten kunnen halen voor hun kwalificatie voor het Nederlands
Kampioenschap.De wedstrijddag was een geweldig succes zowel voor de renners als voor de
organisatie.Meer dan 200 renners deden mee in prachtige wedstrijden en ook onze eigen renners
reden geweldig en reden allemaal mooie uitslagen. Al met al een super mooie wielerdag en een
uithangbord voor onze vereniging en jeugdafdeling.
Alle vrijwilligers en sponsors bedankt voor het mogelijk maken. Volgend jaar organiseren we de
wedstrijd voor de jeugd zeker weer. Martin van der Meijden (jeugdcommissie)
Voor verdere mededelingen over o.a. jeugdtrainingen klik hier

Oproep vrijwilligers en bemensing commissie MTB
Er zijn veel mensen welke wel iets willen doen voor hun club en onze club heeft deze mensen hard
nodig. Het kan iets kleins zijn, zoals bijvoorbeeld een keer helpen bij een wedstrijd of een middag
snoeien, maar het kan ook zijn dat je zitting wilt nemen in het bestuur of een commissie. Zoals
aangekondigd tijdens de jaarvergadering willen we in augustus met een MTB-commissie de
voorbereidingen voor de te organiseren MTB-wedstrijden van volgend jaar starten. Deze commissie
zal ook mogelijk gaan samenwerken met de inmiddels opgerichte Stichting MTB Bommelerwaard.
Uw aanmelding wordt zeer op prijs gesteld.
Aanmelding kan via ga naar http://www.wtcmaaswaal.nl/oproep-vrijwilligers-en-commissie-mtb/

Uit de oude doos
In het verleden reisde niet alleen
Dirk Keynemans (midden) vaak
naar Afrika maar ook onze
eerste club auto gespoten in de
clubkleuren en voorzien van de
naam van de hoofdsponsor
destijds (KWS) deed Afrika aan.
Zoals te lezen was in de vorige
nieuwsbrief fietst Dirk de laatste
jaren met vrienden in Afrika. In
het verleden zocht Dirk het
avontuur op en handelde
terloops in auto’s en auto
onderdelen waar toen veel vraag
naar was in Afrika.
Eerste clubauto Maaswaal

Zomeravondcompetitie (ZAC)
Na een stormachtige start van de Zomeravondcompetitie zijn er de laatste weken diverse
ongelukkige valpartijen geweest met schaafwonden maar ook drie renners met een gebroken
sleutelbeen. Gerrit van Os belandde zelfs een aantal dagen in het ziekenhuis met naast een
steutelbeen breuk ook een klaplong, twee gebroken ribben en een gebroken schouderblad. Wij
wensen allen een spoedig herstel toe en kopen hen snel weer op de baan te zien.
Voor tussenstand zie: Tussenstand

Ronde van Brakel
De Ronde van Brakel welke gepland staat voor 27 juni 2015 gaat mogelijk wegens te weinig
belangstelling niet door. Een beslissing hierover wordt eind deze week genomen.

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 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

