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Het jaar 2015 is bijna weer voorbij en het blijft nog steeds behoorlijk fiets weer.
Bij de meeste wegrenners staat het fietsen nu wel op een laag pitje, dit in
tegenstelling tot onze veldrenners. Ook bij de jeugd wordt er weer behoorlijk aan
de techniek van het veldrijden gesleuteld door Wim de Jong. Daarnaast is de
jeugd ook nog eenmaal per week actief in de Drunense duinen. Freek de Jong
wist na een aantal overwinningen en mooie ereplaatsen ook nog
districtskampioen in het veldrijden te worden. Klasse Freek en natuurlijk ook alle
andere veldrenners en rennertjes met hun resultaten.
Onze slotavond was wederom een succes en het is fantastisch om zoveel leden
en jeugdleden met ouders te ontmoeten. We gaan onderzoeken of i.p.v. de
vrijdagavond de zaterdagmiddag nog een beter moment is voor de slotdag. Dan
zouden we meer tijd voor alles hebben.
De jaarlijkse snerttocht is drukker dan andere jaren bezocht en ondanks het feit
dat de soep even op zich liet wachten, toch zeker weer geslaagd. Het afgelopen
jaar heeft Cees Mijdam, als opvolger van Jo van der Meijden, de toertochten op
zaterdag voor zijn rekening genomen en dat heeft Cees prima gedaan. Na de
snerttocht heeft Cees op zijn manier uitleg gegeven over het aantal deelnemers,
gereden kilometers en de financiële afwikkeling van de toertochten.
De voorbereidingen voor 2016 zijn volop in gang, eerst is er met zo’n 18
vrijwilligers ons parcours weer tiptop in orde gemaakt. Er is gesnoeid,
begroeiingen langs het hekwerk verwijderd en alles opgeruimd. Met deze actieve
groep vrijwilligers zijn we er in geslaagd om in ongeveer 4 uur alles in orde te
maken. Mannen bedankt.
De planning van de activiteiten zal z.s.m. via onze site en nieuwsbrief worden
medegedeeld.
De driedaagse voor 2016 is inmiddels weer geregeld en er zijn afspraken met het
hotel gemaakt en de planning is om vanaf 23 juni tot en met 25 juni 2016 de
driedaagse te gaan rijden.
Terugkijkend over 2015 kunnen we best terugzien op een geslaagd jaar v.w.b.
onze wielersport.
Natuurlijk blijft er altijd nog wat te wensen zoals:
 Ik zou het prettig vinden, dat nog veel meer leden en zeker leden die onze
kleding hebben, om die vaker bij de vereniging te zien en dat men ook
deelneemt aan onze activiteiten.
 Ook vind ik dat we structureel meer vrijwilligers nodig hebben voor
onderhoud van de baan, het helpen bij evenementen en het medebesturen
van onze vereniging. Met alle respect voor de huidige bestuursleden, zou het
goed voor de vereniging zijn, als in het bestuur ook jongere leden zouden
plaatsnemen.
Alle vrijwilligers die hebben bijgedragen om ook 2015 weer tot een succes te
maken, wil ik bij deze enorm bedanken voor hun hulp.
Bij deze wil ik alle leden en partners van leden, die kampen met hun gezondheid
enorm veel beterschap toewensen en een spoedig herstel.
Hierbij wens ik alle leden en hun partners een gezond en gelukkig 2016 toe en
laten we hopen op een sportief 2016.
Frans van Beers

Uit de oude doos
Om het jaar wat luchtig af te sluiten hierbij enkele bondige uitspraken en gezegden uit het Brabants. Overgenomen uit
De Maas Waaler jaargang 19/ juli 2005. Onder de uitspraken staat de vertaling in het Algemeen Beschaafd
Nederlands (ABN)
Brabants
ABN

Wa?
Zou u alstublieft nog eens willen herhalen wat u juist hebt gezegd?

Brabants
ABN

Volluk!
Wij willen graag laten weten dat we zijn aangekomen.

Brabants
ABN

Krek!
U hebt het geheel en al bij het rechte eind!

Brabants
ABN

Wèn ding war?
Vindt u niet dat ik het met mijn leuke secretaresse erg goed heb getroffen?

Brabants
ABN

Wà denktervan?
De Raad van Commissarissen is zeer benieuwd naar het standpunt van de directie.

Brabants
ABN

Zuukte stront?
Bent u er misschien op uit om dit conflict te laten escaleren?

Brabants
ABN

Wè wilde
Kunt u ons laten weten waar u wensen naar uit gaan?

Brabants
ABN

Wè kèkte
Waarom kijkt u mij met zulke grote ogen aan?

Brabants
ABN

houdoe Wòr
Tot ziens

Ziekenboeg
 Freek de Jong(sinds kort ook weer vader) kon zijn zegenreeks wegens een acute hernia niet
voortzetten.
 Wim van Tuijl is herstellende van een ernstig eenzijdig ongeluk dat hij begin december had met
zijn mountainbike. Met diverse breuken in zijn gezicht is hij enkele dagen opgenomen geweest in
het ziekenhuis. Momenteel is Wim weer thuis.
 Oud lid Henry Vermazen heeft een zeer ernstig motorongeval gehad. Na een langdurige
ziekenhuisopname is Henry sinds kort weer thuis. Zijn herstel en revalidatie zullen echter nog lange
tijd in beslag nemen.
We wensen Freek, Wim en Henry een voorspoedig herstel en beterschap toe.

Neswaarden Cross/Lithse Ham Cross
Zaterdag 9 januari 2016 organiseert WTC Maas~Waal De NeswaardenCross. Deze wedstrijd voor MTB en cyclocross
(Cx). Inschrijving voor deze wedstrijd kan via de site van Maas~Waal
http://www.wtcmaaswaal.nl/activiteiten/neswaardencross/ of tot een half uur voor aanvang van de wedstrijd bij café Het
Oude Veerhuis te Aalst.
De wedstrijd voor MTB en cyclocross vangen beiden aan om 14.00 uur.
Voorafgaande aan deze wedstrijd is er een wedstrijd voor de jeugd. De jeugd
wordt hierover apart geinformeerd. Meer informatie hierover kunt u vinden op
de webpagina van de jeugd
Op 23 januari 2016 wordt door TC Lith De Lithse Ham Cross voor ATB en CX
gehouden. De Neswaarden Cross en de Lithse Ham Cross Cross tellen mee
voor een combi-klassement dat voor beide wedstrijden wordt opgesteld.
Informatie over de Lithse Ham Cross kunt u vinden op de facebookpagina:
https://www.facebook.com/LithseHamCross

Nieuwjaarsreceptie

Zaterdag 2 januari 2016 om 15.00

Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen zaterdag 2 januari 2016 nieuwjaarswensen
worden uitgewisseld. Een ieder is van harte uigenodigd.

Uitslagen Voorjaarscompetitie Zomeravondcompetitie/
Naar goed gebruik worden aan het eind van het jaar de resultaten van onze clubcompetities vermeld.
Voorjaarscompetitie 2015
Pnt
B-renners

A-renners

Pnt

1

Johan Hooijmans

Kerkdriel

81

1

Kees Verheij

Nederhemert

95

2

Wim van Tuyl

Gameren

78

2

Yuri Ran

Eethen

91

3

Eric Satter

Gameren

74

3

Walter van Putten

Haaften

85

4

Ivo Hegge

Vlijmen

70

4

Arjen van den Oord

Hedel

71

5

Leonard van der Laan

Engelen

68

5

Daco Vos

Den Bosch

61

6

Martin van der Meijden

Brakel

61

6

Joost Hoetelmans

Zaltbommel

60

7

Gijsbert Nieuwkoop

Veen

40

7

Henry van Vugt

Uitwijk

48

8

Laurens Groenenberg

Nieuwedijk

39

8

Paul van Iterson

Kerkdriel

41

9

Peter van Wijgerden

Woudrichem

36

9

Gerben Franken

Tuijl

37

10

Willem Blom

Well

34

10

Daan Holdrinet

Zaltbommel

34

Wim van Tuijl was tevens beste 50+ renner.
Zomeravondcompetitie 2015
Pnt
B- Renners

A-renners

1
2
3
4
5

Punt
en
407

Robert van Dalen

Giessen

354

1

Kees Verheij

Nederhemert

Erik Satter

Gameren

343

2

Walter van Putten

Haaften

333

Guido van Tuijl

Nieuwaal

329

3

Maikel Stam

Sprang-Capelle

313

Danny Stam

Sprang-Capelle

319

4

Johan Vos

Bruchem

253

Wim van Tuyl

Gameren

256

5

Gerben Franken

Tuil

203

Wim van Tuyl was bij de A-renners de beste 50 plusser , Bij de B was dit Aart van Dalen.

Bestuursleden
Volgend jaar zijn er vier bestuursleden aftredend. Hoewel de bestuursleden bereidt zijn om zich herkiesbaar te stellen,
hebben zij gezien hun leeftijd aangegeven belang te hechten aan verjonging van het bestuur. Dus heeft u ideeën voor
een bestuursfunctie laat het bestuur dat dan weten of kom met een voorstel. Vele schouders maken immers ligt werk
en er is binnen de vereniging genoeg te doen.

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 aan het einde van het jaar niet vergeten en hopen dat u dat ook niet doet.
Hierbij hun namen en 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

