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Samengesteld door:
Roger Korevaar, Alida
Busi-Ezechiels en
Petra Strijdhorst

Voorwoord,

Ben van Ark

Ik heb hier en daar wel eens gezegd, ik kan wel een boek over het wielrennen
bij De Waardrenner schrijven. Ik doelde dan op de ervaringen die ik had
opgedaan met mijn twee oudste zoons, nadat ze waren gaan wielrennen…..
Dan moet je ook niet gek staan te kijken, als de redactie van de Nieuwsbrief je
vraagt een voorwoord te schrijven!

Met medewerking van
Het begon allemaal zo: zo’n 12 jaar geleden….
Ben van Ark en Govert
Verboom

Mijn vrouw werkte in het onderwijs en kwam met een pamflet thuis waarin de
Wielerronde van Capelle aan den IJssel werd aangekondigd, met daaraan
voorafgaand een Dikke Banden Race voor jongens en meisjes. Hoewel mijn
zoons lid waren van een voetbalclub wilden ze maar al te graag aan de Dikke
Banden Race, landelijk gesponsord door de Rabobank, meedoen. In de
stromende regen, rugnummer op, door de organisatie verstrekte helm verplicht
op en op de eigen fiets, een mountainbike of andere fiets, als het maar geen
racefiets was! Er werd in leeftijdscategorieën gereden. Twintig kinderen aan
de start! Spannend! Voor de kinderen, maar ook voor mij en onze buurman,
want zijn zoon stond ook aan de start. En toen werd er gestart! Een rondje om
winkelcentrum De Koperwiek heen. Wij waren benieuwd wie er als eerste uit
de laatste bocht voor de finish door zou komen. Een politiemotor
ordonnance……, met daar achter mijn oudste zoon Marnix met een
straatlengte voor de groep, sorry het peloton, uit. Mijn buurman riep: Wat
gebeurt hier?! Toen Marnix aan ons voorbij fietste riep ik nog: ‘haal die
politieman in!” Waarna hij uit zijn zadel kwam en dacht dat dat zou kunnen!!!
Marnix won daar zijn eerste wedstrijd, mocht op het erepodium en kreeg een
medaille. Alle kinderen kregen een lootje en na het criterium zou de verloting
plaatsvinden en wie won? Marnix, met als prijs een jaar lang wekelijks een
gratis zak patat bij Bram Ladage!!
Er werd vooralsnog gewoon doorgevoetbald, maar het jaar erop hadden ze
lucht gekregen van veel meer Dikke Banden Races in en om Rotterdam. Dat
hadden ze van internet afgehaald. En ja hoor, de Ronde van Vreewijk (zie foto
1), De Hel van het Noordereiland, noem ze allemaal maar op….Marnix won
ze allemaal, op een na…..
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(Als je een DBR gewonnen had, mocht je naar het Nederlands Kampioenschap
DBR, dat datzelfde jaar in Lisse op het parcours van Wielervereniging De
Bollenstreek in Lisse, zie foto).
Eén DBR won Marnix dus niet en dat was
die van Krimpen aan den IJssel. Want,
zoon 2, Alexander wilde ook naar het NK,
maar dan moest hij wel een DBR winnen.
En ja hoor, ze kwamen hand in hand als
eersten over de finish, Alexander voorop!
Ze werden samen nog geïnterviewd door
RTV Rijnmond.
Alexander mocht dus ook naar het NK.
Inmiddels waren ze lid geworden van De
Waardrenner. En Roger Korevaar heeft ze
bijgestaan tijdens dat NK in Lisse.
Die aanmelding als lid bij De Waardrenner
verliep eigenlijk helemaal niet zo soepel!
Via Elly Dekker die bij het criterium in
Capelle aan de IJsel als suppoost aanwezig was, hadden ze het
telefoonnummer van Roger Korevaar op de kop getikt. Maar we kregen als
reactie dat De Waardrenner, omdat ze geen eigen (veilig) clubparcours
hadden, geen Jeugdleden meer aannam en we werden telefonisch
doorverwezen naar buurverenigingen in Rotterdam en Gouda!
Maar, 5 minuten later ging de telefoon alweer: Roger Korevaar!! Hij had spijt.
Hij ging toch 3 trainingen met de jongens doen om te kijken of ze het
wielrennen leuk zouden vinden. Middels de bekende huurfietsen, waar we nu
ook nog gebruik van maken….
Hoewel onze jongens dus de laatste jeugdleden waren die werden
aangenomen, fietste Alexander toen hij 17/18 jaar was met 14! andere
Waardrenner Junioren.
En kijk eens waar onze club nu staat. Springlevend en bruisend! De
Waardrenner heeft inmiddels 23 jeugdleden; totaal ruim 80 leden! Op
Sportpark De Weydehoeck hebben we een kantine met kleedkamers en
vergaderruimte, we beschikken over enthousiaste (gediplomeerde)
jeugdtrainers, er wordt door een groot aantal jeugdrenners aan wedstrijden
deelgenomen en de naam van onze club wordt weer regelmatig door de
wedstrijdmicrofoon uitgesproken. We staan weer op de kaart!! Met wellicht
binnen niet al te lange tijd ook een eigen clubparcours…. En met de aanleg
van het MTB parcours door de Krimpenerwaard wordt per 1 september
begonnen. Voor het broedseizoen 2021 moet het er liggen…
Waardrenners, ga zo door!
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Oefenen

Column Govert,
trainer jeugd Dat is de basis van elke sport, maar

ook later van je studie en je werk.
Hoe meer energie je ergens in stopt,
hoe meer je er iets in zult bereiken.
Waarom begin ik hiermee? Het
belangrijkste bij de jeugd is toch
plezier? Klopt. Maar met alleen
plezier ga je geen wedstrijden
uitrijden of winnen (tenzij je over
heel veel talent beschikt). Wij
besteden tijdens de trainingen veel
tijd aan techniek. Als je leert om
bijvoorbeeld een bocht goed aan te
snijden dan hoef je er nooit meer
over na te denken, je doet het
automatisch. Een voorbeeld, je hebt
ooit geleerd je veters te strikken als je
dit nu doet hoef je er niet over na te
denken het gaat vanzelf.
Dus daarom oefen we elke week iets als een bocht goed aansnijden, waaier
rijden of sprinten. Tijdens de training probeer ik ook slimmigheidjes (tactiek)
bij te brengen. In de komende nieuwsbrieven gaan we elke keer een onderdeel
bespreken.
En nu komen we weer bij waar ik mee begon, oefenen. Je kunt nog zo slim
fietsen en nog zo’n goeie techniek en nog zoveel lol hebben er ontbreekt nog
een ding en dat is conditie. Dit krijg je door regelmatig te fietsen, dus niet
alleen de woensdagavond maar probeer nog een keer met je vader of moeder
(de oudere kunnen natuurlijk ook met een vriendje of vriendinnetje) een stukje
fietsen en in het weekend een wedstrijd te rijden.
Zo’n extra rit hoeft voor de jongste niet langer als een uur te duren en voor de
oudere ongeveer 1,5 uur. Je hoeft tijdens die rit niet de hele tijd keihard te
fietsen, wissel het af met dan weer sneller en dan weer langzamer en af een toe
een sprintje tussendoor. Zorg er hier vooral voor dat het leuk blijft.
Hopelijk krijgen we als de nieuwe baan er is de mogelijkheid om bij de club 2
keer in de week te trainen.
Als straks de zomertrainingen voorbij zijn probeer dan ook lekker bezig te
blijven. Met mooi weer gewoon op de weg of met de mountainbike, en het
allermooiste is om in de winter te gaan hardlopen of te crossen.
Zo voor nu even genoeg info en veel plezier met het oefenen.
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Even voorstellen:
Jan Eeftink

Waar woon je?
In Ouderkerk aan den IJssel
In welke klas zit je?
Ik ga naar de eerste klas van de havo
In welke categorie zit je met wielrennen?
Ik wielren in categorie 6
Waarom ben je lid van de Waardrenner?
Omdat ik fietsen leuk vin
Hoelang ben je al lid?
Ik zit 5 jaar op wielrennen
Wat voor racefiets heb je?
Een rock ryder
Wat is je favoriete fiets locatie?
In de bergen
Wat is je mooiste moment als wielrenner?
Op het podium komen in een wedstrijd
Wie is jouw voorbeeld in de sport?
Ik heb geen favoriete sporter
Heb je nog een boodschap voor de vereniging?
Ik hoop dat er een nieuwe baan komt
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Nieuws van de Gaat hij er dan toch komen? Eigen wielerparcours!
vereniging

De wielerbaan is een geweldig project waarbij veel geld nodig is. De
Rabobank Hollandse IJssel heeft een enorm geldbedrag van € 25.000
beschikbaar gesteld om bij te dragen aan het realiseren van de wielerbaan.
Daarnaast gaat de wielerclub asfalt “verkopen”. Als je asfalt koopt komt je
naam/bedrijf 5 jaar lang op een informatiebord, zoals hierboven, op het terrein
van de Weydehoeck. Je hebt dan bijgedragen aan het realiseren van de
wielerbaan. Geweldig toch? Belangstelling? Stuur een mail met je naam of
bedrijf en logo naar famrgkorevaar@gmail.com. Wat rood is, is al verkocht.
Eindelijk weer trainen!
Mei 2020. Eindelijk kon er door de jeugd weer getraind worden op de
Weydehoeck in Lekkerkerk. Weer of geen weer. Het was weer een mooi
gezicht.
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Onze jeugd actief in zomerwedstrijden.
Eindelijk konden er weer wedstrijden gereden worden. Ze hadden er zin in.
Voor Xam, Tyler, Dylano en Faas was het hun eerste kennismaking met een
jeugdwedstrijd. Spannend! Maar onze trainer Govert Verboom wist het zeker,
ze kunnen het! En het ging heel goed. En hebben veel geleerd en ervaring op
gedaan. Jan heeft al veel ervaring en dat is prettig. Enkele foto’s en de
kalender.

Maar dit waren nog niet de laatste wedstrijden. Er komen nog een drietal
jeugdwedstrijden. Een record aantal Waardrenner jeugd heeft zich daarvoor
aangemeld. Echt supermooi! Zie hieronder.

MTB parcours Krimpenerwaard
Schitterend nieuws t.a.v. het MTB parcours Krimpenerwaard. Zoals de
planning er nu uit ziet zal de aanleg deze winter starten en zijn afgerond voor
het nieuwe broedseizoen 2021.
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Kijk voor het laatste nieuws op wcdewaardrenner.nl of volg de
facebookpagina ‘Wielerclub De Waardrenner’.
Amateurteam timmert aan de weg
Ondanks dat er flink wat wedstrijden zijn afgelast door corona, wist het
amateurteam van de Waardrenner wat prijzen te winnen. Begin januari
demarreerde Patrick in de cross in Barendrecht in de 2e ronde uit de kopgroep
en soleerde naar de finish met ruim een minuut voorsprong op de rest! In juli
wist Jonathan derde te worden in Rijswijk. Alle updates van dit prachtige team
zijn te vinden op facebook op de pagina ‘Amateurteam Wielerclub de
Waardrenner’. Iedere ‘vind ik leuk’ voor deze pagina wordt gewaardeerd!

Cyclingteam Vitalize wint teveel om op te noemen!
Ze omschrijven zichzelf als ‘een wielerteam van zes bevriende vijftigplussers’ maar het zijn ware kampioenen! Het team is begin van dit jaar
opgericht als aparte tak binnen de Waardrenner. Bijna ieder weekend winnen
ze één of meerdere prijzen. Uitgebreide wedstrijdverslagen zijn te lezen op de
facebookpagina ‘Cyclingteam Vitalize’.
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Dames elite
Ook bij Cycling Team van der Velden Assurantiën, EliteVrouwen
Waardrenner elite worden er prijzen gewonnen. Op 25 juli won Melissa van
der Peet de sprint van een trainingdwedstrijd bij RW De Spartaan in Rijswijk!
Ze was keurig naar de finish geloodst door ploeggenoot Judith Krabbenborch.
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Onze sponsors:

Arie van der Linden, kraanverhuur

VAN DER VELDEN
Wordt u ambassadeur?

Wilt u uw vereniging helpen met extra inkomsten?
Meld u dan nu aan als klant bij Van der Velden!
Van der Velden is trotse sponsor van uw
vereniging. Naast deze bijdrage is er nu
nog meer geld voor uw club te verdienen.

De spelregels:
• U bent lid van een deelnemende vereniging.
• U sluit een verzekering bij van der Velden.

Per nieuwe klant voor Van der Velden
ontvangt uw vereniging

Neem contact op en Van der Velden zal
vrijblijvend een offerte maken voor al uw
verzekeringen.

€ 25,-

www.van-der-velden.nl
• Lokaal betrokken
• Verankerd in de regio
• We ondersteunen graag lokale activiteiten

Abelenlaan 4A | 2935 SB Ouderkerk aan den IJssel
Postbus 3012 | 2935 ZG Ouderkerk aan den IJssel
0180 - 681188 | info@van-der-velden.nl
www.van-der-velden.nl

