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Voorwoord,

Ben van Ark

Ik vond de eerste Nieuwsbrief van
2020 van onze wielerclub er gelikt
uitzien. Grote dank gaat uit naar de
redactie.

Met medewerking van
Het wielrennen in zijn algemeenheid
Ben van Ark en Govert staat op dit moment ruim in de picture
Verboom
met een net uitgereden Tour de France,
gevolgd door de Giro en nu zit de
Vuelta alweer in haar laatste spannende
week. Wielrennen waar je je vingers bij
af kunt likken….
Hoofdkledingsponsor
Wielrennen is in de Krimpenerwaard
evenwel ook BOOMing. Dat hoorden we in onze gesprekken met Arie Boom,
onze hoofdkledingsponsor eigenaar van Boom Wielersport. “Wielrenfietsen
zijn niet aan te slepen”. Na 6 jaar hoofdsponsorschap plakte Boom er nog een
sponsorjaar aan vast en alle andere kledingsponsoren besloten dat ook te doen.
Dat betekent dat we in 2021 in hetzelfde tenue kunnen blijven rijden!
Mountainbikebaan
Op 1 oktober 2020 tekenden De Groenalliantie Midden-Holland en Omstreken
en het Bestuur van onze Wielerclub de Overeenkomst ten behoeve van het
gebruik, onderhoud en beheer van de “Mountainbikeroute Krimpenerwaard”,
waarmee de aanleg van de Mountainbikeroute van 27 kilometer, dwars door
de Krimpenerwaard, bezegeld is. Eind november/ begin december beginnen de
werkzaamheden voor de aanleg, half maart moeten we er al op kunnen fietsen!
Wielerparcours
In oktober heeft er in dit kader een eerste, zogenaamde vergadering van de
Omgevingstafel plaatsgevonden. Niet eerder werd een Omgevingstafel
georganiseerd. Het (burger)initiatief (van SVN en De Waardrenner) voor de
aanleg van een wielerbaan op Sportpark de Weydehoeck in Lekkerkerk heeft
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een positief advies van de Gemeente gekregen. En de Gemeente wil vooral
verder helpen om deze plannen te realiseren. Er zijn ook voorwaarden gesteld.
Het College van B&W heeft besloten om geen financiële bijdrage te doen,
maar heeft wel de intentie uitgesproken, onder voorwaarden, samen met de
Stichting Waarborgfonds voor de Sport garant te willen staan voor een
eventuele lening. Er staan in totaal 3 Omgevingstafels in de planning. De
tweede staat gepland in december. Het kan allemaal snel lopen…. Wij en
SVN, samen, moeten zorgen dat aan alle gestelde (volgens mij behapbare)
voorwaarden wordt voldaan.
Sponsoring Wielerbaan
Een van de voorwaarden is dat wij als Wielerclub ook onze financiёle inbreng
hebben. Daartoe is Roger Korevaar met zijn zogenaamde Ganzenbaan
gekomen. Roger heeft alle van de 22 stroken asfalt, op vijf na, al van sponsors
voorzien (verkocht). Geïnteresseerden verwijs ik voor nadere informatie voor
het gemak naar het artikel over dit onderwerp in het Kontakt van deze week.
Of: bel Roger rechtstreeks, 06-30705015.
Regio Cross
Tot ieders grote spijt moest de door De Waardrenner te organiseren
wielercross op 17 oktober op De Weydehoek worden afgeblazen. Wellicht
komt er, als Corona ons dat toelaat, nog een tweede kans?
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Overwinteren

Column Govert,
trainer jeugd Helaas is de cross bij ons afgelast, er
zullen er in deze rare tijd nog wel
meer volgen.

Laten we daarom maar proberen zelf
zoveel mogelijk crosstrainingen te
doen. Bij het crossen komt veel meer
techniek kijken dan bij de weg. Ik zal
een paar tips geven die we tijdens een
training behandelen, maar die je ook
thuis zelf kunt oefenen.
Als eerste de bandenspanning. Hoe
zachter de ondergrond hoe zachter de
banden. Waarom is dit? Hoe slapper
de band, hoe breder hij wordt zodat
je meer grip krijgt. Bij de jeugd
hoeven de banden niet harder dan
1,5/2 bar te zijn. Ga dit in de buurt
gewoon eens op een paadje/grasveld
uitproberen wat je lekker vindt
rijden.
Als tweede het op en af stappen van de fiets. We hebben dit op de training al
een keer gedaan maar gaat dit thuis ook lekker oefenen.
Als derde, ook remmen is een niet te onderschatten techniek die bij cyclocross
erg belangrijk kan zijn.
Als afsluiting nog twee belangrijke lessen:
Les 1: probeer het zo min mogelijk te doen. Veldrijden is al zwaar genoeg, dus
wil je zoveel mogelijk snelheid overal in mee kunnen nemen.
Les 2: als je het doet, doe het voorzichtig en probeer je achterwiel niet te laten
blokkeren, want dan is de kans groot dat je de controle kwijtraakt. Zeker in
gladde of natte omstandigheden kan je het beste voorzichtig remmen, en nooit
je remmen in een keer vol gebruiken. Tenzij je zin hebt in een modderbad
natuurlijk.
Voor nu even genoeg, volgende keer weer nieuwe tips. Hopelijk tot gauw bij
de training!
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Waar woon je?

Even voorstellen: Bergambacht

Lakis Halkias (41) Wat doe je in het

dagelijks leven?
Ik ben vader van
twee kinderen: een
jongen van twaalf
jaar en een meisje
van negen jaar oud.
Voor mijn werk ben
ik projectleider bij
de firma Spie op
Schiphol.
In welke categorie
wielren je?
Ik heb in het
verleden bij de
amateurs A en B gereden en op dit moment rijd ik zonder licentie. Als ik tijd
en zin heb een clubkoersje zoals de zomoco
Waarom en wanneer ben je lid geworden?
Ik ben hier rondom 2003 begonnen met wielrennen maar ik ben een tijdje weg
geweest bij de club. Ik heb een uitstapje gemaakt naar de triathlon en ben
sinds 2 jaar weer terug waar het allemaal begon.
Op welke racefiets rij je?
Ik rijd op een Sensa Calabria.
Wat is je favoriete fiets locatie?
Heerlijk een rondje door de polder met wat vrienden of een rondje alleen en
lekker genieten en afzien.
Wat is je mooiste moment bij de vereniging?
Dat mijn zoontje zijn 1e keer ging trainen en een koers ging rijden.
Wat is je mooiste moment als wielrenner?
Mijn mooiste moment was de 1e keer samen op de racefiets met mijn zoon.
Over mezelf… niet echt. Gewoon mezelf goed en fit voelen vind ik het fijnst.
Heb je een voorbeeld in de sport?
Heb ik niet. Ik vind het gewoon mooi hoe al die sporters dag in en uit leven
voor hun sport en alles geven.
Heb je nog een boodschap voor de vereniging/Wil je nog iets kwijt aan de
vereniging?
Hoop echt dat alles nu voor de wind gaat voor de club met het nieuwe
wielerparcours wat gaat komen want dat hebben ze echt verdiend.
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Nieuws van de
Rabobank én stemmers op onze vereniging, bedankt!
vereniging

Tijdens de jaarlijkse Rabo ClubSuport actie van de Rabobank, waarbij
iedereen met een rekening bij deze bank mag stemmen welke vereniging een
bijdrage krijgt, is onze vereniging uitgekomen op een donatie van € 297,87.
Iedereen die op ons gestemd heeft, bedankt!

Miniwegwedstrijden
De miniwegwedstrijden voor de jeugd zijn ideale wedstrijden op
laagdrempelig niveau om kennis te maken met een wielerwedstrijd.
Deze wedstrijden zijn bedoeld om beter te leren sturen en om kennis te maken
met het in het peloton rijden. Uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling om
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officiële wedstrijden van de KNWU te gaan rijden. Hier gaat het wat
fanatieker aan toe. Maar daarvoor trainen we ook specifiek.
Plezier blijft het allerbelangrijkst, maar natuurlijk hopen we op de Tom
Dumoulin’s en de Anna van der Breggen’s in onze gelederen te vinden. Er is
zoveel talent in de Krimpenerwaard, daar ben ik van overtuigd. Maar lekker
wielrennen op ieder niveau is fantastisch!! En meedoen is belangrijker dan
winnen!!
Kijk eens naar deze foto’s . Dat is toch prachtig?
De wedstrijden waren :
zo 6/9 MWW bij Swift in Leiden
za 19/9 MWW door de Pedaalridders op het Spartaan-parcours in Rijswijk
za 26/9 MWW bij Excelsior in Gouda .
Uitslagen kun je zien op de site van www.miniwegwedstrijden.nl/?Uitslagen
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Happen en trappen
Hieronder de aankondiging van Govert Verboom voor het jaarlijkse HAPPEN
EN TRAPPEN .
“Woensdag 30-9 is de laatste wegtraining en zoals we dat al jaren doen willen
we afsluiten met ‘happen en trappen’ Wij willen die avond met alle kinderen
langs hun huis rijden waar ze dan iets te eten of te drinken krijgen.
Nu is mijn vraag welke ouders willen hieraan meedoen zodat wij de route
kunnen maken. Ik moet hier wel bij vermelden dat de route wel voor alle
kinderen te doen moet zijn. Het is de bedoeling dat er een klein dingetje klaar
staat, dit opeten/drinken en door naar het volgende adres. Als het iets warms
is dit doorgeven graag zodat we kunnen aangeven hoe laat we er zijn. Dus als
je als ouder die avond met iets klaar wil staan graag even doorgeven. Ouders
die mee willen fietsen ook graag even doorgeven. Ik ga ervan uit dat alle
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kinderen mee fietsen die avond, maar als je niet kan dit graag even melden
zodat we weten hoeveel personen er meedoen.”
Helaas kon Govert zelf niet mee door een behandeling in het ziekenhuis maar
gelukkig was Chris Verhoef aanwezig. En enthousiaste ouders die met hun
eigen racefiets meegingen om te helpen met de begeleiding. Super top! Het
was weer helemaal geslaagd. De foto’s spreken voor zich.

Kijk voor het laatste nieuws op www.wcdewaardrenner.nl of volg de
facebookpagina ‘Wielerclub De Waardrenner’.
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Gelepisrandbandploeg
Ja, wat moeten we anders dan met de crosser of mtb door het grind stoempen
terwijl we één voor één volschieten omdat 2020 het zonder de ronde van
Lekkerkerk moest doen.
Ook ons team is geraakt. In februari had Youri al bijna 8.000tacx kilometers
gemaakt en Nils was net terug van hoogtestage. In maart kwam ook bij ons het
besef dat we waarschijnlijk zouden pieken tijdens een heuse lockdown. De
spoedeisende hulp liep vol. Maar niet door figuren zoals Chris die de bocht
vaak te wijd of te krap neemt.
Het gevoel van snelheid, pap in de benen, aan het elastiek en winnen onder de
geur van een frietkraam bleef weg.
Het team is veranderd in een gelepisrandbandploeg. Want met die gele banden
van Vitoria of Schwalbe (zie onderstaande foto) kun je toch het best over het
karrespoor, daar waar we bijkomen van onze criteriumkater.

Het eerste jaar van Cyclingteam Vitalize
Het eerste wielerjaar van Ct Vitalize viel deels in het water. Maar dat gold
voor vele teams en wedstrijden. Door de Corona pandemie werden alle
wedstrijden afgelast. De verwachting was dat er pas per 1 september weer
gekoerst kon worden. Maar gelukkig kregen we per 1 juli al groen licht van
Rutte en co om wedstrijden te rijden. De renners van Ct Vitalize stonden te
springen om hun nieuwe tenue dan eindelijk te showen in de koersen. Dit
waren met name 50+ wedstrijden en de Zomoco. Met de vele clubkoersjes die
georganiseerd werden, zoals bij Excelsior, de Mol en rwc Ahoy konden we
bijna nog iedere dag aan de bak. Het werd dus een kort maar heftig
wielerseizoen. In de eerste 50+ wedstrijd was het gelijk al raak. Matthieu
Hendriks won de koers. Ralph Greupink en Theo Leenderts zorgden ook voor
overwinningen. Henk Ceelen was met name in de clubkoersjes bij Ahoy vaak
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bij de eerste vijf terug te vinden. Richard Boots was zoals altijd zeer aanwezig
in de wedstrijden. Hij is met sprongen vooruitgegaan en volgend jaar
verwachten we dat hij ook op het podium staat. Peter Haas heeft de
wedstrijdsport vaarwelgezegd. Hij blijft wel lid van ons 50+ vriendenteam. En
wie weet waar het bloed kruipt en staat hij volgend jaar toch gewoon weer aan
de start. Veel dank gaat uit naar onze sponsoren Vitalize,
Hogedrukreinigerscentrum Rotterdam, Trainingslogboek.nl Henk Ceelen
Sportmassages, Van der Velden Hypotheken en assurantien en 36 cycling.
Wij zijn momenteel bezig om onze sponsoren binnenboord te houden en
hopen zelfs twee nieuwe sponsoren te kunnen aantrekken voor 2021.
Henk Ceelen
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Wielerteam van der Velden adviseurs (dames elite) schiet “spetterend” uit
de startblokken
Nadat Kimberley Nieuwerth begin juli al een regionale trainingswedstrijd bij
de RWC Ahoy wist te winnen, was het zaterdag 25 juli aan Melissa van de
Peet om bij de nationale trainingskoers bij de Spartaan in Rijswijk als eerste
over de streep te komen. Judith Krabbenborg heeft nog het Amsterdams
Kampioenschap voor elite-dames gewonnen, zodat we als ploeg 3
overwinningen in 2020 hebben behaald.
Onze ambitie voor de (nabije) toekomst: sportief gaan we door op de
ingeslagen weg. De afgelopen weken hebben bewezen dat we niet de grootste
of sterkste ploeg hebben, maar dat we door slim en uitgekookt rijden in staat
zijn om te winnen, omdat we zoals dat wel wordt gezegd ”heel effectief het
bordje van de andere grote ploegen kunnen leegeten”.
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1. Kort en bondig; De 3-zinnen-pitch: hoe zou u uw bedrijf in 3 zinnen

Interview met een omschrijven?
Boom Tweewielers is een prachtig familiebedrijf met vier fietsenwinkels in de
sponsor: Arie Boom, regio van Krimpenerwaard/Rotterdam. Voor de fietsliefhebbers staan we al
Boom Tweewielers meer dan 30 jaar klaar met onze gedegen kennis, ervaring en servicegerichte
benadering. Wij nemen uitgebreid de tijd voor een adviesgesprek en proefrit
onder het genot van een kopje koffie.

2. Mensen maken een bedrijf. Kunt u uzelf voorstellen?
Ik ben Arie Boom en als enthousiaste eigenaar van dit bedrijf zit ik zelf ook
graag op de fiets. Ik zet mij graag in voor mijn medemens en doe daarom al
jarenlang mee met de race- en mtb-sponsortochten van Cycle for Hope. Ons
team geniet ervan als we kinderen en volwassenen met plezier op de fiets zien
zitten en daarom sponsoren we als bedrijf de Waardrenner.
3. Wat zijn de belangrijkste drie producten of diensten van uw bedrijf?
Verkoop van (elektrische/MTB-race/tweedehands/kinder) -fietsen
Onderhoud en reparatie van fietsen
Verkoop van fietskleding/onderdelen en accessoires
4. Waar is uw bedrijf gevestigd?
Onze winkels vind je in Schoonhoven, Berkenwoude, Capelle a/d IJssel en
Rotterdam.
5. Hoeveel mensen werken er bij uw bedrijf?
Twintig mensen (fulltime en parttime).
6. Wat heeft u aangezet om onze vereniging te sponsoren?
De jeugd heeft de toekomst, liefde voor het fietsen bij te brengen. Als je als
kind bij een club als de Waardrenner fietst dan ga je er meestal mee door tot
op oudere leeftijd. Het ligt meer voor de hand als fietsenzaak een fietsclub te
sponsoren dan een damclub.
7. Waarom zouden onze leden juist voor uw bedrijf moeten kiezen?
Ze krijgen op vertoon van klantenpas bij ons 15 % korting op onderdelen en
accessoires, goede klantgerichte service, technische uitleg over
fietsonderhoud, voorrang op reparatie en een winkel bij jou in de buurt en
gratis leenfiets bij reparatie. Bodyscanning bij iedere fiets.
8. Wat (aanbieding, actie, nieuws of vacature) zou u bij onze leden onder
de aandacht willen brengen?
Aanbieding: klantenkaart met korting onderdelen en accessoires, heel veel
fietskleding en schoenen(winkel in Schoonhoven) heel veel aanbiedingen (tot
wel 50%korting). Natuurlijk is er ook voor de jeugd regelmatig een baantje te
vinden in één van onze filialen. Die kunnen doorgroeien tot filiaalmanager.
9. Wij leren graag van specialisten. Heeft u een (vak)tip of advies voor
onze leden?
Mijn tips:
• Zorg dat de juiste spanning in de banden zit want dat scheelt energie.
• Maak je fiets regelmatig schoon en smeer de ketting daarna altijd. Dat
voorkomt slijtage.
• Laat je fiets regelmatig in zijn geheel nakijken anders lopen de kosten
uit de hand.
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10. Fietst u zelf ook?
Ja, ik heb een heel wagenpark met mooie fietsen, een gravelbike voor de
tochten met overnachting, racefiets voor de toertochten, mountainbike voor
prachtige technische bosroutes en ook nog een E-mountainbike voor het
extreme werk. Ik vind het heerlijk om buiten bezig te zijn om zo te genieten
van de natuur en ook in beweging te blijven.
11. Als u zou willen ruilen met een topsporter, wie zou u dan willen zijn?
Wil liever mijzelf blijven. Een onderneming runnen met vier fietsenwinkels is
ook topsport.
12. Persoonlijk contact is belangrijk. Met wie kunnen leden contact
opnemen als ze vragen hebben?
Piet Boom schoonhoven@boomtweewielers.nl 0182 329555
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Onze sponsors:

Arie van der Linden, kraanverhuur

