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Van de redactie 
Hoewel het nog erg koud is (op het moment dat 

ik dit schrijf, ploetert de ‘ronde van het groene 

hart’ door dikke sneeuwstormen), wordt het toch 

weer tijd om de racefiets uit het vet te halen. 

Enkele Die Hards rijden al hun rondjes op zater-
dagmiddag en ook zijn de wedstrijden weer 

begonnen. In deze nieuwsbrief meer informatie 

over de ledenvergadering, de trainingen die weer 

beginnen en alle andere fietsactiviteiten die op 

stapel staan. 

 

Algemene ledenvergadering 
De algemene ledenvergadering wordt dit jaar 

gehouden op vrijdag 4 april a.s. De leden-

vergadering begint om 19:00 uur en vindt plaats 
in de grote zaal van ’t Jeugd. Alle leden krijgen 

voor de tijd de agenda toegestuurd. Voor het 

eerst in het bestaan van de vereniging kunnen de 

leden nieuwe bestuursleden kiezen. De volgende 

leden treden af: 

• Jan Riekelt van Veen (Aftredend, niet 

herkiesbaar). 

• Steven Loosman (Aftredend, herkiesbaar). 

 

Het bestuur roept de leden op zich als kandidaat 

voor het bestuur te melden. 

 

Henk Lubberding komt naar Urk 
Na het officiële gedeelte van de ledenvergadering, 

zal Henk Lubberding iets komen vertellen. Het 

bestuur van heeft hem uitgenodigd voor een 

stukje teambuilding, waarbij ook niet leden van 

harte uitgenodigd zijn. 

Als er iemand is die mensen enthousiast kan 

maken over wielrennen, is het Henk Lubberding 

wel. Henk Lubberding begon in 1977 als prof bij 

de TI-Raleigh ploeg van Peter Post. In de jaren 

erna ontpopte hij zich als een zeer talentvol 

wielrenner, met enkele mooie overwinningen en 

eindklasseringen, zoals een achtste plek in de 

Tour de France in 1978. In de ploeg van Peter 

Post vervulde hij jarenlang de rol van meester-

knecht en hielp hij andere renners aan prachtige 

overwinningen. Zo had hij een groot aandeel in 

het winnen van de Tour de France door Joop 

Soetemelk in 1980. 

 
Tegenwoordig verzorgd Henk Lubberding met succes 

buitensportactiviteiten en teambuilding clinics. Wij 

kunnen deze avond van harte aanbevelen. Deze 

avond wordt gesponsord door debedrijven GISCare 

Software Solutions en Jonkers Bouwmetaal. 

 

De trainingen gaan weer beginnen 
In de nacht van zaterdag 29 maart op zondag 30 

maart, wordt de tijd een uur vooruit gezet. Dat be-

tekent dat op maandag 31 maart de trainingen weer 

beginnen!!!!!!!! 

Maandag: Training A en B groep. 

Dinsdag: Training A en B groep gezamenlijk. Deze 

avond is ook bedoeld voor nieuwelingen en 

opstappers.  

Donderdag: Bedoeld voor wie nog een keer wil 

fietsen, of wie maandag of dinsdag niet aan fietsen is 

toegekomen. Terplekke wordt bekeken of we met 2  
groepen gaan of met 1 groep, dit ligt voornamelijk 

aan de opkomst deze avond. 

Redactieleden gezocht!!! 
Wie wil meehelpen deze nieuwsbrief 

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



 

       

Donderdag: Jeugdtraining. 

Zaterdag: deelname aan toertochten of wordt 

vanaf Urk gefietst. 

 

A-groep: deze groep is speciaal bedoeld voor de 

doorgewinterde recreatieve fietser en de wed-

strijdfietsers, het tempo ligt op een behoorlijk 

niveau (>32 km/h). Er worden over het algemeen 

langere afstanden gefietst, zo’n 60-70 km. 

B-groep: deze groep is bedoeld voor de 

recreatieve fietsers, het nominale tempo ligt rond 

de 30 km/h. Afstanden 50 tot 60 km, met een 

enkele uitschieter. 

C-groep: deze groep bestaat nog niet, maar in 

de loop van het seizoen wordt bekeken of er 

behoefte aan is. Dan is deze groep bedoeld voor 
recreatieve fietsers, die liever een nominale 

snelheid rond de 27-28 km/h fietsen. 

 

Vaak wordt er gezegd dat het te hard gaat. Maar 

in de B-groep kan iedereen meedoen. Het tempo 

wordt indien nodig aangepast. Dus laat je niet 

afschrikken. En als er voldoende C-rijders zijn, 

wordt er een C-groep gestart. 

 

Alle avonden wordt gestart om 19:00 uur bij 

garage P. Bakker. Starttijd op zaterdag is 14:30. 

 

Rabo Tulpenronde 
Intensieve samenwerking tussen Wielervereniging 

Urk, FTC-Marknesse en Rabobank Noordoost-

polder-Urk, heeft er toe geleid dat we gezamen-

lijk een grote toertocht gaan organiseren. Deze 

toertocht, de Rabo Tulpenronde wordt 

georganiseerd op zaterdag 26 april a.s. 

 
De tocht voert door het landschap van de Noord-

oostpolder waar de tulpenvelden in bloei zullen 

staan (en ook enkele bijzondere zeldzame tulpen, 

zoals op de foto is te zien. Of ze er 26 april ook 

staan, is nog niet bekend). Op de route uiteraard 

ook het mooie dorp Urk. Als de route de polder 

verlaat wordt het dorp Schoterzijl aangedaan. Via 

Kuinre gaat de route richting Ossenzijl de 

weerribben in. De weer-ribben kenmerkt zich al 

jaren als een prachtig natuurgebied in de kop van  

Overijssel. De organisatie roept alle leden van 

Wielervereniging Urk op om mee te fietsen. Daarnaast 

zoekt de organisatie nog enkele helpers voor het 

uitzetten van de route, de inschrijving, verkeer 

regelen enz. Meer informatie op www.tulpenronde.nl. 

 

Rabo Dikke banden race 
In alle polderdorpen, Emmeloord en Urk worden 

Rabo Dikke banden races georganiseerd. De race op 

Urk wordt gehouden op 7 juni om 16:00 uur op de 

haven tijdens de visserijdagen.  

 
 

Trainingscompetitie 
De gezamenlijke wielerverenigingen Urk en Marknesse 

organiseren op 4 avonden in april, mei en juni een 

aantal wielerwedstrijden voor renners zonder licentie 

uit de Noordoostpolder of directe omgeving 

hiervan. Deze wedstrijden die gehouden worden op 

industrieterrein de Munt II aan de Escudo in Emme-

loord en zijn bedoeld om mensen kennis te laten ma-

ken met de wedstrijden en hebben een lage instap. 
Met een daglicentie kan er deelgenomen worden aan 

de wedstrijd. De wedstrijd duurt 45 min en 3 ronden  

en wordt gereden op een goed berijdbaar en veilig 

parcours.  

Data zijn: di 29 april, di 13 mei, wo 4 juni en wo 18 

juni. Start is om 19:30 en men kan inschrijven vanaf 

19:00 bij de jurywagen. 

De wedstrijden worden onder de KNWU vlag gereden, 

daglicenties zijn ter plaatsen verkrijgbaar. 
 

Vrijwilligers gezocht!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Tulpenronde, trainingscompetitie, dikke banden race, 

wedstrijd, er gebeurd inmiddels van alles. Het 

organiseren van de 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@home.nl) of  

S. Loosman (s.loosman@planet.nl). 

 

  

 

 

 

 

 


