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Van de redactie 
Het seizoen zit er weer op. Afgelopen zaterdag, 

13 oktober, werd voor de tweede keer de 

clubtijdrit georganiseerd. In deze nieuwsbrief een 

verslag van deze tijdrit. Verder een vooruitblik 

voor het volgende seizoen. Het bestuur van Wie-
lervereniging Urk heeft overleg gehad met enkele 

andere verenigingen uit de regio om samen en-

kele activiteiten te organiseren. 

 

Clubtijdrit 
Onder prachtige weersomstandigheden werd af-

gelopen zaterdag de jaarlijkse ‘clubtijdrit’ gere-

den. Naast een aantal jeugdleden, deden twaalf 

oudere leden mee aan de tijdrit. 

 

 
 

Deze tijdrit is nu voor de tweede keer aan het 

eind van het wielerseizoen georganiseerd. Na een 

gezamenlijke opwarmronde, gingen om drie uur 

eerst de jeugdleden van start. Deze noteerden 

verrassend genoeg erg goede tijden. Vooral 

winnares Anne Eskes blonk uit. 

Bij de groep senioren maakte Roelof Jonkers zijn 

naam als snelle fietser waar. Hij reed het parcour 

binnen 10 minuten uit. Broer Jelle volgde op ruim 

een halve minuut. De verrichtingen van de ren-

ners werd door een select publiek gadegeslagen, 

waaronder de moeder van Roelof en Jelle. Zij was 

zeer onder de indruk van de prestaties van Jelle. 

“Is dat ur ientjen van mai?”, was haar verbaasde 

opmerking. 

Een opvallende naam in de top van het klasse-

ment was die van Dirk Ras. Hij staat bekend als  

triatleet en is onlangs lid geworden van onze verenig-

ing. Hij liet zien het snelle fietsen niet te zijn verleerd. 

 

 
 

Eppo Veenstra ging er na de start als een raket van-

door. Blijkbaar was het bij Eppo niet helemaal duide-

lijk dat het parcour 3x links was, want hij is niet bij de 

finish aangekomen….. 

 

 
 

Uitslagen 

Jeugd: 

1 Anne Eskes (11:42), 2 Tineke van Veen (12:36), 3 

William Loosman (12:38) en 4 Gabrielle Langman 

(14:26). 

 

Redactieleden gezocht!!! 
Wie wil meehelpen deze nieuwsbrief 

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



 

       

Senioren: 

1 Roelof Jonkers (9:43), 2 Jelle Jonkers (10:18), 

3 Jaap den Engelsen (10:45), 4 Dirk Ras (10:51), 

5 Jan Riekelt van Veen (10:56), 6 Rick de Graaf 

(11:03), 7 Johannes Molenaar (11:12), 8 Klaas 

Molenaar (11:14), 9 Henk de Haan (11:22), 10 

Andries Brands (11:26), Frans Lucas Brouwer 

(11:43) en Eppo Veenstra (-). 

 

Activiteiten 2008 
Het bestuur van Wielervereniging Urk heeft in de 

afgelopen periode een gesprek gehad met FTC-

Marknesse en Fietsclub Emmeloord. Doel van dit 
gesprek was om gezamenlijk enkele 

fietsactiviteiten op te zetten in 2008. Tijdens het 

gesprek werd gebrainstormd over enkele 

mogelijke activiteiten die nog verder uitgewerkt 

moeten worden. Deze activiteiten zijn: 

• Dikkebanden competitie. 

iedere plaats organiseert een eigen dikke banden 

race. Finale vindt plaats in Emmeloord. 

• ATB competitie. 

4 wedstrijden op zaterdagmorgen. Klein parcour 

van 4 tot 5km in het Urker bos, Kuinder bos,  

rond de Kastelijnse plas en nog een andere lo-

catie. Totale wedstrijdafstand is ongeveer 40 tot 
50 km. 

• Ploegentijdrit.  

iedere vereniging levert een ploeg. Afstand is ca. 

70 km langs de dorpen van de polder. 

• Clubcompetitie. 

ca. 5 wedstrijden op doordeweekse avonden 

NAAST de kalender van de zomeravondcompe-

titie. Ongeveer 1 wedstrijd per maand. Deze 

competitie is bedoelt voor renners die het niveau 

van een B-amateur niet halen, niet aan een 

zomeravondcompetitie wedstrijd mee willen doen 

of als opleiding voor instromende renners. 

Deelname kan met een daglicentie. Iedere 
vereniging organiseert een wedstrijd op een 

industrieterrein. Dit wordt dan een jaarlijks terug-

komende activiteit, wat ook aandacht in de media 

krijgt. 

• Sprint wedstrijd 1 tegen 1. 

• Gezamenlijk Rondje IJsselmeer. 

• Lange ATB-tocht door de polder (100 

km). 

• Toertocht. 
door achterland (weerribben, omgeving 

Steenwijk) met verschillende afstanden (60, 100 

en 150km). Deze tocht wordt uitgezet door 

Fietsclub Emmeloord. 

 

Niet alle activiteiten worden uitgevoerd. Uit het 

genoemde lijstje zijn een aantal activiteiten  

geselecteerd die het meest haalbaar zijn. Dit zijn 

bijvoorbeeld: 

• Dikke banden race. 

• ATB-competitie. 

• Clubcompetitie. 

• Toertocht. 

 

Vooral de clubcompetitie is voor onze vereniging erg 

interessant. De wedstrijden duren korter dan een A- 

of B-klasse wedstrijd, er doen alleen renners uit de 

polder mee en de snelheid is lager. De opstap naar 

een wedstrijd wordt hiermee een stuk lager. Deze 

competitie moet de kweekvijver worden voor 

aanstormende talenten, die vervolgens door kunnen 

stromen naar de zomeravondcompetitie. 
  

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).  

 

 

 

 

 

 


