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Van de redactie 
Wielervereniging Urk bestaat al weer bijna 2 

jaar. In het begin hadden we ‘Fietsnieuws’, 

een echt clubblad wat enkele keren per jaar 

uitkwam. Fietsnieuws werd op papier gedrukt 

en rondgebracht door de secretaris, wat 
iedere keer weer een hoop werk was. Hierdoor 

is Fietsnieuws opgehouden te bestaan.  

Met deze nieuwsbrief willen we Fietsnieuws 

weer nieuw leven inblazen. Alleen gaan we 

het nu anders doen. De WV Urk Nieuwsbrief 

wordt digitaal per mail verspreid. Het is de 

bedoeling dat de nieuwsbrief iedere maand 

uitkomt met daarin alle laatste nieuwtjes van 

de vereniging. Dat zijn uitslagen van 

wedstrijden, verslagen van toertochten, 

fietswetenswaardigheden en nog veel meer. 

Alle leden van de vereniging kunnen 

informatie en verslagen aanleveren. Dat wordt 

dan geplaatst. Ook zullen wij leden pro-actief 

benaderen om stukjes te schrijven. Wij hopen 

dat deze nieuwsbrief een vaste plek in de 

vereniging krijgt. 

  

Wedstrijd zomeravondcompetitie 

Urk 
Na het succes van de eerste wielerwedstrijd 

op Urk, vorig jaar, staat er voor dit jaar weer 

een wedstrijd gepland. De wedstrijd was in 

eerste instantie gepland op 27 juni. In 

verband met asfalteringswerkzaamheden van 

de provincie is de wedstrijd verplaatst naar 5 

september. De provincie heeft het voornemen 

om de Staartweg een flinke opknapbeurt te 

geven. Hiervoor wordt de Staartweg 

afgesloten van begin juni tot half juli. 

 

In overleg met de organisatie van de 

Zomeravondcompetitie en met het bestuur 

van Wielervereniging Noordwesthoek uit de 

gemeente Zwartewater, is besloten om twee 

wedstrijden te ruilen. WV Noordwesthoek 

organiseert nu op 27 juni een wedstrijd in 

Staphorst. De wedstrijd op Urk wordt 

gehouden op 5 september. 

  

De wedstrijdcommissie van WV Urk is blij dat dit zo geregeld 

kon worden. Bij deze wedstrijd hebben we de hulp en inzet van 
onze leden hard nodig. Binnenkort wordt er weer een training 

voor verkeersregelaar verzorgt. Dit wordt gemeld op de website 
en via de nieuwsbrief. 
 

8e Noordwesthoektocht 
Zaterdag 19 mei j.l. hebben enkele leden van WV Urk 
meegedaan aan de 8e Noordwesthoektocht. Deze tocht werd 

voor de 8e keer georganiseerd door fiets toerfietsclub “de 
Pedaalridders” uit Meppel. De tocht startte in Nijeveen en 

voerde door de mooie natuurgebieden de Wieden en de 

Weerribben. 

 

Gezien de reacties van de deelnemers is deze tocht erg goed 
bevallen en aan te raden voor volgend jaar.  

 
Op de foto: Rick de Graaf en Johannes Molenaar (Jo de Mo) op 

het bankje, terwijl Klaas Molenaar (Mo) een banaantje 
wegpeuzelt. Na deze pauze moesten ze de boot nog gaan halen. 

 
Jeugdploeg 
De jeugdploeg van Wielervereniging Urk begint vorm te 

krijgen. In mei hebben zich enkele jeugdleden aangemeld. 
Het is de bedoeling om de jeugdleden binnen de vereniging 
voor te bereiden op het rijden van wedstrijden. Op termijn 

worden de jeugdleden die dat graag willen geïntroduceerd 
in de wedstrijden. 

 

Redactieleden gezocht!!! 
Wie wil meehelpen deze nieuwsbrief 

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


