
 

       

 

 

Wielervereniging Urk 
Nieuwsbrief nr. 4 augustus 2007 
 
www.wielrennen.opurk.nl 

 

Van de redactie 
De vakanties zijn weer voorbij. Dat betekent dat 
bij de komende trainingen iedereen weer van de 
partij is. Graag willen we in de nieuwsbrief 
verslag doen van enkele fiets vakantie verhalen. 
Maak een leuk verhaal met enkele foto’s en stuur 
dat in naar de redactie. De winnaar wint een 
leuke prijs. 
5 september organiseren we voor de 2e keer de 
‘Omloop van Urk’. In deze fietsnieuws de laatste 
stand van zaken. 

  

Even kennismaken met: Johannes 

Romkes 
Velen zullen zich afgevraagd hebben wie toch die 
stoere RABO-renner is die meestal de voorkant 
van onze website siert. Bezig met het bedwingen 
van een col van de buitencategorie. Rasmussen is 
het niet, wie het wel is? Lees zelf maar. 
 
Naam: Johannes Romkes 
(’t Baasje). 

 
Leeftijd: 63 jaar (en 
daarmee het oudste lid van 
de vereniging). 
 
School/ werk: Reder, 
eigenaar van de UK 37. 
 
Hobby’s: Ik heb niet 
zoveel hobby’s. Ja fietsen 
dan en mijn werk. 
 
Hoe ben je in contact 

gekomen met 

wielrennen? 

Door Sjoert van den Berg 
die bij mij werkt. Hij is een 
van de eerste racefietsers 
die er op Urk zijn. 
 
Wat wil je bereiken met wielrennen? 

Ik wil niks bereiken, ik wil alleen lekker  
(ontspannen) fietsen en daarmee houd ik mijn 
conditie gelijk ook op peil. 
 

Wil je alleen toertochten rijden of ligt je ambitie 

meer bij wedstrijden:  
Alleen toertochten, wedstrijden rijden wordt wat 
moeilijker op mijn leeftijd. 
 
Welke wielrenner(ster) bewonder je (is je 

idool): Ik heb geen idool. 
 

Trainingen 
De vakanties zijn weer voorbij. Dat betekent ook dat 
de trainingen weer hervat worden. Hierbij de 
trainingstijden: 

• Maandagavond 19:00 uur: A-groep. 
• Dinsdagavond 19:00 uur: B-groep. 
• Woensdagavond 19:00 uur: Jeugd. 

 

Tijdrit 
Na het succes van vorig jaar, wordt er weer een 
clubtijdrit georganiseerd. Dit zal plaatsvinden op 13 
oktober op hetzelfde parcour als vorig jaar. Meer 
informatie volgt via de website.   
 

Wedstrijd 5 september 
Op 5 september a.s. organiseren we voor de tweede 
keer een wedstrijd die meetelt in de regionale 
zomeravondcompetitie. Het organiseren van een 
wedstrijd kost veel tijd. Daarom vragen wij de hulp 
van onze leden om ook een steentje bij te dragen. We 
hebben mensen nodig voor verkeersregelaar en voor 
de opbouw van het parcour. Meld je aan. We kunnen 
alle hulp gebruiken!! Aanmelden kan bij: Eef Coenen, 
Steven Loosman en Jurie Hessel Bakker. 
 
Op 29 augustus a.s. om 20:00 uur is er een instructie 
voor de verkeersregelaars. De instructie wordt 
verzorgd door de Politie Flevoland. Iedereen die bij de 
instructie aanwezig is, mag tijdens de wedstrijd 
officieel verkeersregelaar zijn. Het is dus erg 
belangrijk dat zoveel mogelijk leden aanwezig zijn!!!!! 
 
De planning van de wedstrijd is als volgt: 

• 17:00 opening inschrijving. 
• 17:20 briefing verkeersregelaars en 

vrijwilligers. 
• 17:30 Afzetten parcour, parcour inrichten, 

bochten vegen. 
• 18:00 Start C-klasse, jeugd en RABO dikke- 

Redactieleden gezocht!!! 
Wie wil meehelpen deze nieuwsbrief 
te schrijven. Neem even contact op: 
s.loosman@planet.nl 



 

       

Banden race. 
• 19:00 Start A- en B-klasse. 
• 21:00 Wedstrijd afgelopen, parcour 

opruimen. 
 
Tijdens de briefing krijgen alle verkeersregelaars 
het draaiboek uitgereikt. In het draaiboek staan 
alle belangrijke dingen die je tijdens de wedstrijd 
moet weten. 
 
Een groot aantal sponsors hebben een financiële 
bijdrage geleverd. Hierdoor zijn we in staat om 
een leuke prijzenpot te presenteren. Voor de 
senioren zijn er geldprijzen en vis. Voor de jeugd 
zijn er prijzen in de vorm van fietsaccessoires. De 
winnaars van de RABO-dikkebanden race 
ontvangen een prachtige RABO-beker.  
 
De sponsors tot nu toe zijn: 

• Rabobank (RABO dikkebanden race) 
• Schildersbedrijf K.J. Coenen 
• Jonkers Bouwmetaal 
• Weerstand Natuursteen 
• Visserij coöperatie Urk 
• VBH architecten 
• GISCare Software Solutions 
• GEKA Constructiebedrijf 
• Zeevisgroothandel van Slooten 
• Weerstand BV. 
• Bikeshop Urk (fietsaccessoires jeugd) 

 

Bike MOTION Benelux: 20.000 m² 

aan sportief fietsnieuws!  
Van 19 t/m 21 oktober 2007 
kunnen liefhebbers van 
sportieve fietsen hun hart 
ophalen op Bike MOTION 
Benelux. Tijdens deze beurs 
exposeren alle 

toonaangevende importeurs en fabrikanten van 
fietsproducten met een sportief karakter hun 
nieuwe collectie voor het seizoen 2008. Bike 
MOTION Benelux is dé gelegenheid om het 
complete aanbod aan sportief fietsnieuws te 
bekijken. Op maandag 22 oktober is alleen de 
vakhandel uitgenodigd. 
 
Leuke dag uit! 

Naast de nieuwste trends is er op Bike MOTION 
Benelux nog veel meer te zien en te doen. Er zijn 
diverse demonstraties en activiteiten. Je kunt 
advies krijgen over onder andere sporttraining en 
sportvoeding. En uiteraard zijn er diverse 
bekende topsporters uit de fietssportwereld 
aanwezig. Kortom: Bike MOTION Benelux is ook  
 

nog eens een leuke dag uit! 

 
Wat kun je verwachten? 

• de nieuwste modellen racefietsen en 
mountainbikes;  

• de laatste BMX-fietsen, trialfietsen en 
beachcruisers;  

• fietsonderdelen;  
• fietshelmen, -schoenen en -brillen;  
• trends in fietssportkleding;  
• informatie over fietsreizen en fietsvakanties;  
• voedings- en trainingsadviezen. 

 
Van vrijdag 19 t/m zondag 21 oktober 2007 vind je 
een totaaloverzicht van alle sportieve fietsproducten 
op Bike MOTION Benelux in Jaarbeurs Utrecht. Kijk 
voor meer informatie op www.bikemotionbenelux.nl 
 

Gerrie Knetemann Classic 
Gerrie Knetemann, een van de meest markante 
wielrenners die Nederland ooit heeft gehad. Zaterdag 
8 september wordt de 2e Gerrie Knetemann Classic 
gereden. Deze tocht, met afstanden van 100 en 
150km start in Alkmaar en voert langs verschillende 
plaatsen in Noord-Holland, zoals: Egmond aan Zee, 
Schoorl, Amsterdam-Noord, De Zaan, Krommenie en 
nog vele andere. De voor inschrijving is reeds 
gesloten, maar daginschrijving is mogelijk. Gestart 
wordt van 8:30 tot 10:00 uur bij het Sportpaleis in 
Alkmaar. Zie voor meer informatie: 
www.gerrieknetemannclassic.nl. 
 

Wedstrijd Folsgare 
De vakantie was weer voorbij. Dan gaat WV Snits 
weer van start met hun wedstrijden in en om de wijde 
omtrek van Sneek. Ditmaal was het niet ver van de 
thuisbasis Sneek, want in een van de buitendorpen 
rondom Sneek stond weer een omloop op het 
programma in Folsgare voor vrijdag 17 augustus j.l. 
Van WV Urk stonden 2 renners aan de start bij de B’s, 
Hein Ras en Roelof Jonkers. 
De voorinschrijving voorspelde al een goede 
deelname, 110 man. Dat leek een mooie happening te 
worden. Aangekomen in Folsgare was het druk heel 
druk met renners maar ook met veel publiek. Het 
inschrijfbureau had het druk deze avond want 
uiteindelijk bleef de teller op een 140 renners staan, 
verdeeld over een A en B categorie. De deelnemers 
kwamen uit het hele land. We kunnen stellen dat een 
record is zeker de laatste jaren en gelijktijdig kunnen 
we ook zeggen dat het rijden bij de WV Snits nog 
steeds in de lift zit. 
Ongedwongen aan een mooie reeks wedstrijden 
meedoen. 
 
 



 

       

Half 7 kon het beginsein worden gegeven, maar 
zoals altijd gebeurt er wel iets onvoorzien. Even 
voor de start was een motorrijder onderuit 
gegaan, en daardoor was een oliespoor op het 
parcours gekomen…… wat nu. De keuze was 
aflassen of een alternatief parcours vinden. 
Organisatiecomité en de WV Snits hebben in een 
acuut spoedberaad een alternatief parcours 
gezocht en gevonden. Hulde daarvoor om tot een 
constructieve oplossing te komen. Weliswaar iets 
later dan gepland konden we met de wedstrijd 
beginnen. 
 
Omdat er een stevige wind stond konden weinig 
renners echt weg komen, de laatste paar omlopen 
begon het ook nog te regenen wat de weg 
spiegelglad maakte, oppassen geblazen dus. 
Bij de B’s waren de eerste 2 van de uitslag kort 
voor het peloton gaan rijden met bovengenoemde 
resultaat. Roelof Jonkers deed mee in de sprint 
maar werd geblokt door een renner die uit zijn 
pedaal klikte en even later door iemand die van 
links naar rechts zwalkte, een 8e plek was toen 
het hoogst haalbare. Bij de A’s was het een mooie 
sprint om de eerste twee plaatsen, het peloton 
sprintte om de andere ere plaatsen.  
De toeschouwers, en dat waren er vele hadden 
mooie wedstrijden gezien. Een waaierkoers, met 
alleen tevreden gezichten die huiswaarts keerden 
met handdoeken en petjes en andere artikelen. 
Dit heeft absoluut een charme en wordt ook zeker 
positief ontvangen door de renners, zeker gelet 
de opkomst.  
En zeker een woord van dank naar het 
organisatiecomité en de WV Snits is op zijn 
plaats. Het was improviseren door de omstandig-
heden. Maar de oplossing was uitstekend en ook 
veel dank uit naar de vele vrijwilligers die deze 
avond weer tot een succes hebben gemaakt. 
 
Uitslag Categorie A:  
1. Gert de Veen, Zuidbroek 
2. Arjan Bos, Bolsward 
3. Tjerk Boom, Lexmond 
4. Marcel Weinants, Roden 
5. Wibo Reen, Sneek 
6. Rob Bonting, Eelde 
7. Anton Kingma, Leeuwarden 
8. Marco Bos, Bolsward 
 
Uitslag Categorie B:  
1. Theo Sluyper, Linschoten 
2. Gerben Suyk, Julianadorp 
3. Peter Nauta, Bolsward 
4. Mark Oosterhof, Wolvega 

5. Frederik Nauta, Bolsward 
6. Peter Bos, Hypolyteshoef 
7. Simon Meijn, Oudendijk 
8. Roelof Jonkers, Urk 
 

Volgende keer in de nieuwsbrief 
Een verslag met foto’s van het rondje IJsselmeer van 
zaterdag 25 augustus j.l. 

 


