Wielervereniging Urk
Nieuwsbrief nr. 1 januari 2008
www.wielrennen.opurk.nl
Van de redactie
De feestdagen zijn weer
voorbij. Iedereen de
beste fietswensen voor
2008. Het wordt weer tijd
om de aangekomen
kilootjes van dat lekkere
eten weer kwijt te raken.
Het wielerseizoen gaat
binnenkort weer
beginnen. In deze
nieuwsbrief wordt alvast vooruit gekeken. In deze
nieuwsbrief informatie over de samenwerking met
Ftc-marknesse, de wedstrijden en enkele grote
toertochten in 2008.

Top vijf
Vorig jaar hebben de samenwerkende wielerverenigingen een gezamenlijk jeugdopleidingsteam opgericht, met de naam “Top vijf”. Het doel
van de top vijf is om talentvolle wielrenners en
rensters in de leeftijd van 15 t/m 18 jaar
professioneel te begeleiden naar elite- en
semiprof niveau. Van onze vereniging heeft Hein
Ras een jaar lang meegedaan.
In december heeft een evaluatie plaatsgevonden.
Uit de evaluatie is gebleken dat de top vijf een
succes is. De top vijf is een welkome aanvulling
op het trainingsprogramma van ambitieuze jonge
renners en rensters. Enkelen uit de groep van
2007 hebben inmiddels een plek weten te
bemachtigen bij een semi-prof ploeg. Voor 2008
wordt de top vijf gesponsord door Salverda uit
Kampen. Helaas hebben wij dit jaar niemand uit
onze vereniging aan kunnen wijzen. Hopelijk lukt
dat volgend jaar wel.

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

industrieterrein de Marslanden. Ook het inmiddels
beruchte klimcriterium van Hattem staat weer op de
kalender. Waarschijnlijk komt er nog een extra wedstrijd op het parcour van FlevoNice op 10 juni.
Voorjaarscompetitie
Zaterdag 2, 9, 16 en 23 februari, 't Loo, Vreeweg.
Zaterdag 1, 8, 15 en 29 maart, Hattemerbroek,
Vogelzangveldweg.
Zomeravondcompetitie
16 april Dronten, Haringweg.
23 april Staphorst.
7 mei Zwolle.
14 mei Oosterwolde.
21 mei Lelystad.
28 mei Districtskampioenschappen Mastenbroek.
3 juni Vadesto Tijdrit, Halfweg Wezep-Heerde.
17 juni Kampen, Haatlanderdijk.
25 juni Urk, Vormtweg.
4 juli Hoge Enk.
20 augustus Klimcriterium van Hattem.
27 augustus Zwolle.
3 september Hasselt, Verkavelingsweg.
9 september Kampen,finale.

Samenwerking met FTC-Marknesse
In de vorige nieuwsbrief was er al een stukje over
geschreven. In 2008 gaan we samen met FTCMarknesse en onze sponsor Rabobank een aantal

Wedstrijdkalender 2008
De kalender voor de wedstrijden van de
zomeravondcompetitie 2008 is weer vastgesteld.
De wedstrijd op Urk (de derde Omloop van Urk)
wordt dit keer gehouden op woensdagavond 25
juni. De kalender kent verder weinig
verrassingen. De wedstrijden in Zwolle-Noord
worden waarschijnlijk op een ander parcour
gereden. De organiserende vereniging WV de
Hanzerenners is bezig met een parcour op

activiteiten organiseren. Op dit moment worden de
activiteiten uitgewerkt. Dit zijn: Dikke banden race

competitie. ATB-competitie. Clubcompetitie en
een toertocht (Tulpentoertocht, voorlopige
startdatum: 26 april).
Afgelopen zaterdag hebben Eef Coenen, Steven
Loosman en Jurie Hessel Bakker meegewerkt aan
een interview en fotoreportage voor het ledenblad
van de Rabobank. In dit blad wordt door Wim van
Eck een artikel geschreven over de verenigingen
en de genoemde activiteiten. De eerste
dikkebanden race wordt georganiseerd in
Emmeloord voor de leden van de Rabobank.
Vrijwilligers gezocht!!!!!!!!!!!!!!!!!
Het bestuur is enthousiast, maar de genoemde
activiteiten hebben alleen kans van slagen als we
voldoende hulp van onze leden krijgen. Het
organiseren van deze activiteiten vraagt veel tijd
en aandacht. Dat komt nu op de schouders
terecht van enkele mensen. Hierbij roepen wij
onze leden op om te helpen met het organiseren
van deze activiteiten!!!! Neem voor meer
informatie contact op met:
Eef Coenen (evertcoenen@planet.nl) of
S. Loosman (s.loosman@planet.nl).

gadering. Tijdens deze vergadering zullen een aantal
bestuursleden het bestuur verlaten. Het bestuur roept
de leden op om zich verkiesbaar te stellen. Het
bestuur wil graag de betrokkenheid van de leden bij
de vereniging vergroten. Daarom bij deze de
klemmende oproep voor het aanmelden van
kandidaten. Ook kandidaten voor de diverse
commissies zijn zeer gewenst. Zie ook de oproep voor
vrijwilligers.

3e Omloop van Urk
Op woensdag 25 juni wordt de 3e Omloop van Urk georganiseerd. De dikkebanden race die de vorige keren
voorafgaand aan de wedstrijd werd georganiseerd,
komt te vervallen. Dit omdat het tijdschema voor de
overige wedstrijdonderdelen best krap is. De dikkebanden race wordt op een ander moment en op een
andere locatie georganiseerd. Dit wordt waarschijnlijk

Inschrijving Amstel Goldrace
Op zaterdag 19 april wordt
de 7e toerversie van de
Amstel Goldrace gehouden.
Ook dit jaar gaat er weer
een groep van onze
vereniging richting
Valkenburg. Inmiddels is
de inschrijving voor alle
afstanden in een
tijdsbestek van 2 weken volgeboekt. Er worden
dit jaar minder renners toegelaten dan voorgaande jaren. Wie zijn startbewijs weer van de
hand wil doen: op Marktplaats staan inmiddels
tientallen verzoeken. Maar informeer eerst even
op het gastenboek van onze eigen site.

Inschrijving Limburgs Mooiste
Voor diegene die de
inschrijving van de AGR
gemist hebben: in de
tweede week van januari
wordt het ook mogelijk om
in te schrijven voor
Limburgs Mooiste die op 17 mei wordt gereden.
Ook dit jaar is het weer mogelijk om voor het
ATB-parcour in te schrijven.
www.limburgsmooiste.nl.

Verkiezing bestuursleden
Binnenkort is er weer een algemene ledenver-

tijdens de visserijdagen op het haventerrein. Eef
Coenen is hiervoor het aanspreekpunt.
Dit jaar is er ook weer een apart klassement voor de
dames. Meer bijzonderheden over de wedstrijd
worden in de volgende nieuwsbrieven en op de site
gemeld.

