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Van de redactie 
De jeugdafdeling van de vereniging begint vorm 

te krijgen. Daarom in deze editie een interview 

met een van onze nieuwe jeugdleden: Anne 

Eskes. Verder in deze editie: het verenigings-

lidmaatschap van de KNWU, het beleidsplan en 
een verslag van de Jan Janssen Classic. 

  

Even kennismaken met: Anne Eskes 
 

Naam: Anne Eskes. 

 
Leeftijd: 12 jaar. 

 

School/ werk: Wilhelmina school te Urk. 

 

Hobby’s: Zingen, lezen, sporten in het algemeen, 

en natuurlijk Wielrennen. 
 

 

Hoe ben je in contact gekomen met wielrennen: 

Ik ging weg bij keep fit, en toen moest ik wat anders 

zoeken, omdat ik fietsen leuk vind om te doen en een 

ik een racefietser tegen kwam, had ik het idee om te 

gaan racefietsen. Zodoende heb ik contact 

opgenomen met jullie vereniging. 

 

Wat wil je bereiken met wielrennen: eerst zo goed 

mogelijk worden, en dan zie ik verder wel wat er van 

komt.  

 

Wil je alleen toertochten rijden of ligt je ambitie 

meer bij wedstrijden:  

Eerst wil ik zo veel mogelijk trainen en mee met de 

toertochten, maar ik wil zo gauw als het voor mij 

mogelijk is wedstrijden gaan rijden. 

 

Welke wielrenner(ster) bewonder je (is je 

idool): Ik heb geen idool. Het maakt mij nu nog niet 

uit. Ik kijk wel graag naar wielrennen, en als ik straks 

meer kennis krijg van de renners(sters) denk ik dat ik 

wel een idool krijg. 
 

WV Urk vraagt lidmaatschap KNWU aan 
Het bestuur heeft er lang over gewikt en 

gewogen, maar nu is de kogellager door 

de wielnaaf: Wielervereniging Urk heeft 

het lidmaatschap van de KNWU 

aangevraagd. Deze aanvraag is de 

volgende stap in het proces om een 

volwaardige wielervereniging te worden. Het KNWU-

lidmaatschap biedt de vereniging een groot aantal 

voordelen. Onze renners hoeven voor het rijden van 

wedstrijden geen lid meer te zijn bij andere 

verenigingen en we kunnen als zelfstandige vereniging 

wedstrijden en tijdritten organiseren. Op dit moment 

rijden 4 leden van onze vereniging regelmatig 
wedstrijden. Met het KNWU-lidmaatschap kunnen we 

dit aantal uit gaan breiden. In de volgende nieuwsbrief 

meer hierover. 

 

Beleidsplan 
Nu WV Urk bijna 2 jaar bestaat en groeit, wordt het 

tijd om vooruit te kijken. Daarom werkt het bestuur 

aan een beleidsplan voor de komende jaren. In het 

beleidsplan worden onderwerpen besproken zoals de  

 

Redactieleden gezocht!!! 
Wie wil meehelpen deze nieuwsbrief 

te schrijven. Neem even contact op: 
s.loosman@planet.nl 



 

       

inrichting van de vereniging, de jeugdafdeling en 

een eigen onderkomen met een wielerbaan om te 

trainen. Als het beleidsplan klaar is, wordt het 

aan de leden voorgelegd op de eerstvolgende 

ledenvergadering.  

 

De ziekenboeg 

Henk Post zal nooit meer samen met ons kunnen 

fietsen. Na een verblijf van vele maanden in 

Zuidhorn is Henk verhuisd naar Zwolle. Voor zijn 

ouders is dat een behoorlijke belasting minder. 

Voor wie Henk een kaartje wil sturen, zijn adres is 

De ‘IJsselbolder’, afdeling Nachtegaal, 

commissarislaan 35, 8016 EJ in Zwolle. Wie Henk 

een bezoek wil brengen, kan dit doen in overleg 

met Eef Coenen. 
 

Evert (de mooie) Hoefnagel is erg ziek geweest 

en heeft 5 weken in het ziekenhuis gelegen. Op 

dit moment is hij weer thuis. Ook van de redactie 

beterschap toegewenst en dat je maar weer snel 

op de fiets kan zitten. 

 

Ep en Slep in de “Slag om 

Arnhem” 

Zaterdag 23 juni stond de 16e 

editie van de JJC  op de 

agenda. Tour Club 

Wageningen (TCW) had weer 
veel werk verricht om de ruim 

vijfduizend deelnemers langs 

de mooiste plekjes van de 

Veluwe te voeren.De weers-

verwachtingen waren niet 

gunstig dus was de deelname 

van WVU miniem.De 

gebroeders Kramer reden de 

105 km en Ep reed samen met 

de Slep de 150 km.In sporthal 

de Bongert was om kwart voor 

negen de droge start na een 

vrij natte heenreis.  

Qua omgeving doet dit stukje Nederland niet veel 

onder voor het Limburgse land echter de heuvels 

waren verraderlijk: veel vals plat, wat de tocht 
behoorlijk zwaar maakte voor de deelnemers. 

Slechts twee hele kleine motregentjes moesten 

getrotseerd worden deze dag en zelfs de zon liet 

zich af en toe even zien. Doordat het s’ nachts 

behoorlijk geregend had was het spekglad wat 

een behoorlijk aantal valpartijen ten gevolge had. 

Het kwam deze dag dan ook aan op stuurmans-

kunst op het bosrijke- en bochtige parcour. Ook 

de Urker delegatie was betrokken bij een crash: 

na 82 km koers waren we bezig met een flauwe  

 

afdaling in de buurt van Arnhem waarbij snelheden 

boven de 50 km/ per uur werden gereden. 

 
Toen een voorligger plotseling voluit in de ankers ging 

moest Eppo, die hier vlak achter zat, ook hard op de 

rem waarbij zijn achterwiel onder hem vandaan 

schoot. Met een ferme snoekduik belandde hij samen 

met nog 3 deelnemers in de berm. Gelukkig liep hij bij 

deze val geen verwondingen op. Wel bleek zijn fiets-

computer niet meer te functioneren en zat er een 

lichte slag in zijn voorwiel. We kunnen hier met recht 

spreken van de slag om Arnhem……………. 

Ruim een uur later ontdekte uw razende reporter dat 

de rechterhandschoen van Eppo zeer vruchtbaar leek. 

Een grote graspol herinnerde hem aan het voorval. 

 
Rond vijf uur werd moe maar voldaan de finish bereikt 

en kon de terugreis beginnen alvorens een bord pasta 

weg te werken. 

Een mooie dag die eindigde zoals deze was begonnen: 

met een regenbui! 

 

Klaas (Slep) de Vries 
 

 


