Jaarverslag 2018
Bestuur
Begin 2018 bestond het bestuur van WV Avanti uit de volgende leden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gregor van der Zwart (voorzitter)
Arno Kamp (secretaris)
Mark Heemskerk (penningmeester)
Marcel Bon (bestuurslid)
Mathilde Molenaar (bestuurslid)
Henk Lafeber (bestuurslid)
Ronald de Rooij (bestuurslid – SwABo)
Jacco van ’t Schip (bestuurslid – jeugd/nieuwelingen/ junioren

Vanwege persoonlijke omstandigheden heeft Henk Lafeber zijn bestuurstaken in 2018 niet uit
kunnen voeren, Mathilde Molenaar is in 2018 toegetreden tot het bestuur, maar is ook vanwege
persoonlijke redenen weer uitgetreden.
Tijdens de algemene ledenvergadering op 25 oktober 2018 heeft Gregor van der Zwart, zijn
voorzitterschap neergelegd, en is er een vacature ontstaan voor de functie van Voorzitter bij WV
Avanti. Deze functie is in 2018 niet opgevuld.

Ledenaantal
Het ledenaantal van geregistreerde (basisleden) volgens de KNWU was op 1 januari 2018
238 leden. Op 1 januari 2019 was dit aantal 203.

Sponsoring
De sponsoring van WV Avanti in 2018 wordt door de bedrijven Vlasman en P. Vos voor hun rekening
genomen. Daarnaast zijn er ook in 2018 een aantal kleinere sponsoren, die hun aandeel in de borden langs het parkoers voor hun rekening nemen, als bijdragen in de kosten van de ploegleiderswagen.
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Clubactiviteiten 2018
Wintercompetitie
Ook in 2018 werd de Wintercompetitie door WV Avanti georganiseerd. De competitie liep van
7 januari 2018 t/m 18 februari 2018. De omstandigheden waren deze editie wisselend, van wind en
regen tot omstandigheden die aan het voorjaar deden denken. Met een opkomst van totaal 170
deelnemers mag de opkomst groot genoemd worden.
Op 18 februari kon het eindklassement opgemaakt worden, en was het bij de A categorie een
terechte winnaar die liefst 3 wedstrijden op rij, op zijn naam wist te schrijven; Frank van den Broek
van RTV de Bollenstreek. Bij de B was de winnaar in 2019 Hans van Eijk, ook van RTV de
Bollenstreek:
A-categorie:

B-categorie:

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Frank van de Broek. (RTV de Bollenstreek)
Henk de Jong. (RWV de Spartaan)
Job Bosse.

Hans van Eijk. (RTV de Bollenstreek)
Ron van Dam. (RTV de Bollenstreek)
Chris Cappel. (RTV de Bollenstreek)

Koppelcross
Op zondag 2 februari werd traditiegetrouw het crossseizoen afgesloten met een koppelcross.
Trainers Bart Rietveld en Wouter Hoogervorst hadden een mooi parcours uitgezet.
Deelname bestond deze editie uit 11 koppels. De krachtsverschillen tussen de koppels waren groot,
maar zowel deelnemers als publiek genoten van deze mooie afsluiting van het cyclocross seizoen
2017/2018.
Het podium van de editie 2018 bestond uit:
1. Peter Rademaker en Richard (RWV de Spartaan).
2. Marissa Baks en Gert-Jan Hollem.
3. Tim Takken en Roxanne Takken.
Bij de jeugd bestond het podium uit:
1.
2.
3.
4.

Quin de Groot en Raf de Groot.
Stein Bocxe en Duco van der Zwart.
Olivier Westerveld en Thijmen de Jong.
Robin Habermehl en Maxime Takken.
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Rijn & Bollenstreekcompetitie 2018

Traditioneel wordt het wegseizoen 2018 geopend met de Rijn en Bollenstreekcompetitie. De
wedstrijden werden ditmaal verreden op 11 maart bij WV Avanti, 18 maart bij RTV de Bollenstreek
en de finalewedstrijd op 25 maart bij LRTV Swift.
Het podium bij de “sportklasse, Masters 40+ en basislidmaatschap” houders bestond uit;
1. Ron van Dam
2. Jan de Vreede
3. Erik Ferrari

- RTV de Bollenstreek
- RTV de Bollenstreek
-

In de categorie “amateurs, junioren en elite/beloften” bestond het podium uit;
1. Richard Nell
2. Marvin Steenbergen
3. Arie van Ooijen

- RTV de Bollenstreek
- WV Avanti
-

Het podium bij de “nieuwelingen” bestond uit;
1. Thijs van Leeuwen
2. Youp de Vos
3. Luuk Groeneveld

- WV Avanti
- WV Avanti
- WV Avanti

Clubcompetities 2018.
Van 29 maart t/m 13 september 2018 werd de ‘Vlasman donderdagavondcompetitie’ gereden. Na
mooie wedstrijden in een zonovergoten zomer, was het een junior die deze editie van de
donderdagavondcompetitie met de hoofdprijs er vandoor ging. De uitslag van de A-categorie:

1. Roy Hoogendoorn
2. Nick van Diest
3. Douwe Boonstra
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Bij de B, waren het de nieuwelingen die de boventoon voerden, zij bezetten de 1e 4 plaatsen in de
einduitslag van de B-categorie. Ook in 2018 hier waren mooie wedstrijden te zien, en was het op
overtuigende wijze Elian Lagendijk die de competitie in 2018 op zijn naam schreef.
De uiteindelijke uitslag van de B-categorie:
1. Elian Lagendijk.
2. Youp de Vos.
3. Jos Blok.

De ‘De Vos zondagmorgencompetitie’ had plaats van zondag 4 april t/m zondag 23 september 2018.
Ook deze competitie werd gewonnen door dezelfde winnaar als vorig jaar, die net als vorig jaar en
het jaar daarvoor, het seizoen ijzersterk reed, en niet te kloppen was wanneer hij mocht gaan
sprinten. De uitslag van de A-categorie:

1. Rob van Dullemen
2. Gert-Jan Hollem
3. Chris Cappel

De B-categorie werd dit jaar weer gewonnen door Marcel van Delft, de uitslag was dan ook:

1. Marcel van Delft
2. Erik Ferrari
3. Jelle Zijlstra

De prijzen voor beide competities werden uitgereikt na afloop van de algemene ledenvergadering op
donderdag 25 oktober.
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Clubkampioenschappen 2018.
Clubkampioenschappen weg.
Onder prima omstandigheden, een heerlijk zonnetje en prettig temperatuur, en een toch wel stevige
wind werd op dinsdag 5 juni het clubkampioenschap lange afstanden verreden. Om 19.00 uur
gingen de drie categorieën van start. De dames, de A-renners en de B-renners.
Bij de A. waren het de elite renners van Avanti, die de dienst uitmaakte en als waar team reden. Er
had dan ook een voorbespreking plaatsgevonden, hierdoor verloor het clubkampioenschap haar
charme, het is dan ook een individuele wedstrijd. Iedere uitlooppoging van junior/amateur werd dan
ook teniet gedaan.
Uiteindelijk ontstond er een kopgroep van 4 renners, waaronder 2 amateurs Douwe Boonstra en
Wabe de Rooij. Uiteindelijk waren het Aron Bosman en Ronald Ligtenberg die uitmaakte wie zich
clubkampioen 2018, mocht noemen. Het was Ronald Ligtenberg die zijn wiel eerder over de finish
drukte, als Aron Bosman. Uitslag bij de A:

1. Ronald Ligtenberg.
2. Aron Bosman.
3. Douwe Boonstra.

Het koersverloop bij de B groep is traditioneel grillig. Het is vaak hollen of stilstaan. Er worden
topsnelheden van ruim over de vijftig gehaald maar ook snelheden van dertig in het uur is ook goed
mogelijk. De wind had dit maal flink wat invloed op de wedstrijd. Op ons langwerpige parcours stond
de wind of helemaal mee of geheel tegen. Wegrijden is dan heel erg lastig. Uiteraard waren er
voldoende pogingen om met een kleine groep het verschil te maken, maar iedere maal werd het gat
weer dicht gereden. Na bijna anderhalf uur werd de sprint ingezet en wisten onze nieuwelingen de
prijzen onderling te verdelen. De uitslag bij de B:

1. Youp de Vos.
2. Jos Blok.
3. Elian Lagendijk.

Het clubkampioenschap bij de dames werd ook verreden, dit was in combinatie met de B, alleen
werd er eerder afgesprint, ook hier moest een sprint de uitslag bepalen. Uiteindelijk was het Lieke
van der Draaij, die zich in 2018 clubkampioen mag noemen. De uitslag bij de Dames;

1. Lieke van der Draaij.
2. Malena van Dam.
3. Donja Lombaerts.
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Op 3 juli 2018 werd het Clubkampioenschap voor de jeugd verreden, met een opkomst van 32
jeugdleden was de opkomst groot te noemen.

De clubkampioenen van 2018 bij de jeugd zijn:
Categorie 1 + 2
1. Demi Keijzer
2. Maxime Takken
3. Eva den Butter

Categorie 3 + 4
1. Thijmen de Jong
2. Roxanne Takken
3. Damian van den Burgh

Categorie 5, 6 en 7
1. Milan Huizer
2. Friso de Wildt
3. Roos van den Berg
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Clubkampioenschappen tijdrijden.
Op 30 mei 2018 werd het Clubkampioenschap tijdrijden gehouden op de Treinweg. Het weer was
goed, de organisatie was strak, de vrijwilligers stonden op hun post, dus alle ingrediënten waren
aanwezig voor een mooi kampioenschap.
De winnaar van de A, was Cris Zwanenburg die ditmaal, de snelste tijd reed, en zich clubkampioen
tijdrijden 2018 mag noemen.
1. Cris Zwanenburg in een tijd van 25:00,38
2. Douwe Boonstra in een tijd van 26:28,85
3. Jayson de Bruin in een tijd van 26:31,15
Bij de B, was het Elian Lagendijk, een knappe prestatie als nieuweling. De uitslag was;
1. Elian Lagendijk in een tijd van 27:18,90
2. Norbert de Wit in een tijd van 27:31,39
3. Frank de Jong in een tijd van 28:02,12
Dit jaar was er ook een C-categorie, hier was het Elliot de Vette die de snelste was. De uitslag was;
1. Elliot de Vette in een tijd van 29:20,34
2. Marco Oltshoorn in een tijd van 31:35,87
Bij de dames categorie ging de tijdrit over 2 rondes en was het Marise Lagendijk die de snelste was,
de uitslag was;
1. Marise Lagendijk in een tijd van 19:35,75
2. Rienke Boonstra in een tijd van 20:27,96
3. Donja Lombaerts in een tijd van 21:14,95

Voor de jeugd was het clubkampioenschap tijdrijden op 04 september 2018, voor de jeugd wordt het
clubkampioenschap ‘race tegen de klok’ gehouden op het clubparkoers gehouden.
Bij de categorie 1 + 2, wordt er een tijdrit gehouden over 1 ronde. Het was Demi Keijzer die de
snelste was, en de dubbel pakte (tijdrijden en weg). De uitslag was;

1. Demi Keijzer in een tijd van 02:41,06
2. Maxime Takken in een tijd van 02:49,27
3. Stijn de Jong in een tijd van 03:00,48

7

In de categorieën bestaat de tijdrit over 2 rondes. Hierbij was het Roxanne Takken die de snelste
was. De uitslag was;

1. Roxanne Takken in een tijd van 04:45,15
2. Thijmen de Jong in een tijd van 04:55,69
3. Koen Bocxe in een tijd van 05:15,16
De tijdrit bij categorie 5, 6 en 7 gaat over een afstand van 4 rondes, hier was het Milan Huizer die
zich clubkampioen tijdrijden 2018 mag noemen.
De uitslag was;

1. Milan Huizer in een tijd van 08:50,41
2. Friso de Wildt in een tijd van 09:15,85
3. Ingmar van den Bosch in een tijd van 09:19,52
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Clubkampioenschappen Cyclocross.
En tenslotte werden op 23 december 2018 werd de clubkampioenschappen cyclocross gereden. Bij
de senioren leek de strijd uitgevochten te gaan worden door Youp de Vos en Marvin Steenbergen.
Marvin werd echter al snel op achterstand gezet door Youp, en kon het gat niet meer dichten.
Uiteindelijk was het Youp de Vos die zich clubkampioen 2018 mag noemen.
De uitslag:

1. Youp de Vos.
2. Marvin Steenbergen.
3. Johan Boerefijn.

Bij de categorie 1 t/m 4, werd er begonnen met 1 grote ronde, waarin ook de zandbak opgenomen
was, daarna nog een paar kleine rondjes met onder andere de brug, het wasbord en de zigzag. Het
waren de meiden die het voortouw namen en de plaatsen 1, 2 en 3 voor hun rekening namen.
De uitslag was;

1. Demi Keijzer.
2. Quinty Keijzer.
3. Maxime Takken.
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De jeugdrenners van categorie 5 t/m 7 moesten steeds de grote ronde rijden. En waar het bij de
jongste categorie nog droog was, begon het tijdens de wedstrijd van de oudst jeugd te regenen –
“echt crossweer” volgens de liefhebbers.
Net als bij de senioren, was het Ingmar van den Bosch die al in de eerste ronde een flinke
voorsprong nam en bouwde deze ronde na ronde uit.
De uitslag was;

1. Ingmar van den Bosch
2. Roxanne Takken
3. Thijmen de Jong

Jos Geelhoed Memorial 2018.

Op zondag 10 juni 2018 werd de ‘Jos Geelhoed Memorial’ gereden. Met een totaal van 33 renners
(A en B categorie), werd er om 06:00uur ’s ochtends vanaf het clubhuis vertrokken. Ook in 2018 was
het mooi en rustig weer. Ideale omstandigheden om te fietsen, maar niet selectief genoeg om weg te
rijden.
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In de finale kan een kleine kopgroep een 20 tal seconden nemen op het peloton, en houden deze
vast. Het is Aron Bosman die, net als vorig jaar, de editie 2018 op zijn naam schrijft.
De uitslag was;
1. Aron Bosman
2. Douwe Boonstra
3. Rob van Dullemen
Aangezien het peloton grotendeels bij elkaar gebleven is, zat de winnaar van de B categorie ook in
de kopgroep. Het was Elian Lagendijk die op het hoogste treetje stond.
De uitslag was;
1. Elian Lagendijk
2. Sietse Kool
3. Frans Adegeest

Koppeltijdrit als seizoenafsluiting
De koppeltijdrit als traditionele afsluiting van het seizoen 2018 is geannuleerd, vanwege te weinig
animo. Het annuleren wordt tijdens de jaarvergadering op 25 oktober besproken, en de conclusie is
dat het annuleren een slecht besluit geweest is. In 2019 zal de koppeltijdrit weer op de agenda
komen te staan, en zijn doorgang vinden ongeacht de opkomst.

SwABo-cross-competitie
De laatste maanden van het jaar 2018 namen we zowel met de jeugd als met de senioren, deel aan
de SwABo-cross-competitie, welke loopt van 14 oktober tot 27 januari 2019. Een competitie die op
zondagmorgen werd verreden afwisselend bij LRTV Swift, WV Avanti en RTV de Bollenstreek.
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Ronde van Alphen 2018
De ronde van Alphen is dit jaar gehouden op het parkoers van WV Avanti. De kosten om de Ronde
te blijven organiseren in het centrum, zijn te hoog. Daarbij komt dat er in de omgeving van het
parkoers flink verbouwt wordt.
Het programma bestond uit;
-

Nieuwelingen.
Amateurs.
Junioren.
Funklasse.
Dikke banden race, voor de jeugd.

Ondanks de concurrentie van koersen in de omgeving was de opkomst goed te noemen, met mooie
koersen, bij zware omstandigheden vanwege een harde wind. In de uitslagen was WV Avanti ook
deze editie goed vertegenwoordigd, met een 2e plaats voor Elian Lagendijk bij de nieuwelingen en
een 4e plaats voor een sterk rijdende Douwe Boonstra bij de amateurs.
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NCK 2018
In 2018 stonden we met liefst 5 ploegen aan de start in Dronten. De junioren starten als 1e, in 2018
bestond de mogelijkheid om met 2 ploegen bij de junioren in te schrijven, mits de 2e ploeg (van 1
vereniging) uit dames bestond of een gemengde samenstelling had.

Onze ‘junioren dames ploeg’ beet de spits af bij wat betreft onze NCK deelname. De ploeg bestond
uit Marise Lagendijk, Lorraine Röge, Lauraine Wijnhorst en Malena van Dam. In het veld met over
het algemeen ploegen bestaande uit junioren-heren werden zij 46e.
Daarna was het de beurt aan de junioren-heren, de ploeg bestond uit nieuwelingen Elian Lagendijk
en Jos Blok, en junioren Roy Hoogendoorn en Tristan van den Berg. Zij finishten zij op een
verdienstelijke 20e plaats.

Na de junioren waren het de dames die aan de beurt waren. Ditmaal bestond de ploeg uit Merel
Hofman, Lieke van der Draaij, Demi Vollering en Marissa Baks. Zij verbeterde de 6e plaats van vorig
jaar met 1 plaats, en werden in de einduitslag knap 5e .
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Aansluitend was het de beurt aan onze jeugdrenners. Ook in de jeugdcategorie mochten we met
twee ploegen starten, als de tweede ploeg alleen uit meisjes zou bestaan. Ook hier werd maar één
uitslag opgemaakt, waarin zowel de jongens- als de meisjesploegen werden opgenomen.

Bij de meisjes stonden Roxanne Takken, Danique Kuiper, Imke van der Zwart en Julia
Groenewegen aan de start. Uiteindelijk werden zij 36e in de einduitslag.
De ploeg van de jongens bestond uit Friso de Wildt, Ingmar van den Bosch,Stein Bocxe en Milan
Huizer. Zij werden knap 15e van in totaal 42 ploegen.
Als laatste reden de A-ploegen. Hier stonden Cris Zwanenburg, Etienne Lenting, Floris Jan van den
Berge, Ronald Ligtenberg, Robert Heemskerk en Douwe Boonstra aan de start.
Met een goed verloop van het 1e gedeelte, vond er een valpartij plaats waarbij Cris Zwanenburg en
Douwe Boonstra het slachtoffer van waren. De wedstrijd moest gestaakt worden en zodoende
eindigden zij als laatste in de uitslag.
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SwABo 2018
Ook bij SwABo, zowel dames als heren, kan er gesproken worden over een goed seizoen, bij de
heren was het Tom Wijfje, die regelmatig op het podium stond bij criteriums. Marissa Baks werd 3e
bij het Nederlands Studenten Kampioenschap, en bij SwABo Ladies, mocht WV Avanti er een
Nederlands Kampioen bijschrijven, Tessa Dijksman werd Nederlands Kampioen achter de derny!

In 2018 heeft Ronald de Rooij zitting in het SwABo-bestuur. Hij behartigt de belangen van
WV Avanti in het samenwerkingsverband en is aanspreekpunt voor de vereniging.
Eind 2018 vindt er een wijziging plaats bij SwABo-Ladies, er wordt een UCI-ploeg gevormd, en de
huidige SwABo-ladies wordt als development team uitgebreid met nieuwelingen-meisjes en juniorendames.

Nieuwelingen en Junioren
Het seizoen is onder te verdelen in 2 gedeelten, de zogenaamde ‘voorbereidende periode’ en de
‘wedstrijdperiode’.
Tijdens de voorbereidende periode was de begeleiding van de nieuwelingen in 2018 in handen van
Roy van Kempen en Ronald van Rooijen, en de begeleiding van de junioren/amateurs bij Robert
Heemskerk, Maarten Kamp, Mark Heemskerk en Arno Kamp.
In 2018 zijn de nieuwelingen-meisjes en junioren-dames gaan trainen bij SwABo ladies en hebben
zodoende niet deelgenomen aan de door WV Avanti georganiseerde voorbereiding.
Tijdens de wedstrijdperiode bestond de begeleiding uit;
• Nieuwelingen
- Roy van Kempen en Marcel Bon.
• Junioren
- Mark Heemskerk, Robert Heemskerk en Arno Kamp.
• Nieuwelingen (m)/Junioren (d)
- Rob Lagendijk.
Zij namen de begeleiding van de renners tijdens de klassiekers voor hun rekening en de coachende
rol, tijdens de verschillende clubwedstrijden.
De trainingen voor de nieuwelingen/junioren en een aantal amateurs, werd in 2018 verzorgt door;
• Intervaltrainingen
- Arno Kamp
• Centrale training dinsdagavond
- Jacco van ’t Schip en Roy van Kempen.
•
Tijdens het wedstrijd seizoen werd er gestart in een groot aantal Nederlandse Klassiekers en
criteriums. Met name de nieuwelingen hebben in 2018 goede resultaten en groei laten zien.
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Zowel collectief als individueel, hetgeen resulteerde in meerdere podiumplaatsen. Met als
hoogtepunt het winnen van de Tour de Junior in Achterveld, door Jos Blok.

Bij de nieuwelingen-meisjes en junior-dames, is het seizoen ook goed verlopen. Er werd aan
meerdere klassiekers deelgenomen, en de nodige ervaring opgedaan. In september werd bekend
dat de dames de voorbereiding in zijn geheel weer aansluiten bij SwABo-Ladies, en onderdeel uit
gaan maken van het regioteam.
Gezien het lage aantal junioren in 2018, is de samenwerking met Jan van Arckel aangegaan, om
gezamenlijk deel te nemen aan de klassiekers. Deze samenwerking verliep goed. Bij de junioren
was het Daan Kool die ‘zijn neus’ aan het venster drukte, en een aantal maal als 1e zijn wiel over de
meet te drukken.
Dat WV Avanti ook succesvol is in andere takken van de wielersport, bewees Daan Kool ook bij de
junioren, hij werd Nederlands Kampioen op de 1km tijdrit. (baanwielrennen).

16

Jeugd
De jeugd van WV Avanti werd in 2018 begeleid door de jeugdcommissie: Marcel Bon, Tineke de
Groot, Marian Habermehl, Rob Lagendijk en Marise Lagendijk.

De winter van 2018 werd er gereden op de veldrijfiets of MTB. Op zaterdagmorgen werd er
ge ‘MTB’ d in de omgeving en op dinsdagavond was er de mogelijkheid mee te doen aan de
cyclocrosstraining o.l.v. Bart Rietveld en Wouter Hoogervorst.
Tijdens het wegseizoen waren er op de dinsdagavonden waren er verschillende trainers actief om de
jeugd conditioneel en technisch op wedstrijdniveau te brengen. Op donderdagavond werd ook door
de jeugd een clubcompetitie gereden.
Op 27 januari werd deelgenomen door een aantal jeugdleden aan het Nederlands Kampioenschap
in Hoogeveen. Naast de Rijn & Bollenstreekcompetitie op 11 maart 2018, deelname aan de SwABo
jeugdcompetitie, organiseerde WV Avanti op zondag 15 april, voor de jeugd een landelijke KNWUwedstrijd. op 8 juli 2018 werd een Mini Weg Wedstrijd georganiseerd, speciaal voor beginnende
jeugdrenners uit het district.
Het clubkampioenschap voor de jeugd werd gereden op dinsdagavond 3 juli, het
clubkampioenschap tijdrijden op dinsdag 4 september. Op 29 september werd door de jeugd
deelgenomen aan het NCK te Dronten, hetgeen een mooie ervaring en een 15e plaats opleverde,
voor de jongens en een 36e voor de meisjes.
Na het wegseizoen werd er ook in 2018 overgestapt op de veldrijfiets of MTB. Op dinsdagavond
werd er begonnen met de cyclocross trainingen , en door een aantal leden werd er deelgenomen
aan de Mini Cyclo Cross-competitie en een paar nationale veldrijwedstrijden.
Van 5 t/m 7 oktober werd er bij scouting ’t Kraaiennest in Alphen aan den Rijn het jeugdweekend
met als thema “ Reis door de Tijd” georganiseerd.

Overige Activiteiten 2018
EHBO Info Avond.
Op dinsdag 1 mei 2018 om 19:30 uur werd er door WV Avanti een EHBO INFO avond
georganiseerd. Hierin werd ingegaan op de behandeling van de meest voorkomende letsels bij
wielrennen. Denk hierbij aan: Hersenletsel, wondzorg, kneuzingen/ breuken, onderkoeling etc.
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De info avond is gegeven door Nick van Diest. Nick is 3e jaar student verpleegkunde. Hij heeft
ervaring opgebouwd door 3 jaar werken in de thuiszorg, driekwart jaar op de maag/darm/lever en
long ziekte in het Leids Universitair Medisch Centrum. Nick is actief als wielrenner bij ons op de club.
Presentatie door dr. Tim Takken.
Op donderdag 22 maart heeft Dr. Tim Takken een presentatie gegeven over “Slimmer Trainen”. Tim
Takken is als Associate Professor /Medisch Fysioloog verbonden aan Het Kinderbewegingscentrum
van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, Universitair Medisch Centrum in Utrecht.
De aanwezige leden vonden het een nuttige en leerzame presentatie.
68+/60+ en 50+ wedstrijden bij WV Avanti.
Op zaterdag 21 juli is er een wedstrijd georganiseerd van de ‘Veteranen Belangen Vereniging
Nederland’ voor 68+/60+ en 50+ renners.
Meedenkavond WV Avanti 14 september 2018
Op 14 september 2018 wordt er een meedenkavond georganiseerd, waarin de veranderingen in het
wielrennen centraal staan, met name met betrekking tot de clubs. Voor de clubs is het een uitdaging
om renners te behouden. Het bestuur heeft hiervoor een opzet gemaakt met verschillende plannen
en ideeën. Deze worden toegelicht en ideeën worden uitgewisseld.
Uitbreiding cyclocrossparcours.
Er begin oktober 2018 door een paar vrijwilligers hard gewerkt om het cyclocrossparcours uit te
breiden. In de zomer was er al een begin gemaakt met een wasbord, een aantal heuveltjes vlak
achter elkaar. Frans Adegeest van onze sponsor P. Vos BV heeft er iets moois van gemaakt met
een graafmachine. Daarbij is door Rob Tamerus, een stuk berm afgegraven met als doel dat er
minder water blijft staan. Van de grond is er een flinke heuvel gemaakt.
Leen van Klaveren heeft met assistentie van Leen van der Niet, Piet van Deuren en Ton van Duin
hebben een hele mooie brug gemaakt.
Daarbij is door dezelfde vrijwilligers, aangevuld met onze nieuwe crosstrainer Peter Rademaker een
nieuw crossparcours uitgezet.
Algemene Ledenvergadering + Prijsuitreiking competities
Op donderdagavond 25 oktober werd de jaarlijkse Najaarsvergadering gehouden in het clubhuis.
De vergadering werd geopend door Gregor, waarin hij een korte toelichting gaf op zijn beslissing om
zijn functie als Voorzitter van WV Avanti neer te leggen. Namens het bestuur (en daarmee de gehele
vereniging) werd Gregor met behulp van een bloemetje en een diner bon bedankt voor zijn inzet
voor de vereniging. Daarna werd de rest van de agenda behandeld. Na een korte pauze werden de
prijzen uitgereikt voor de donderdagavondcompetitie en zondagmorgencompetitie.
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Besluit
2018 is wederom voor WV Avanti een goed jaar geweest. met een gevuld activiteitenprogramma
heeft de vereniging ook dit jaar niet stil gezeten. Op sportief gebied, zijn er mooie prestaties
neergezet.
Ook in 2018 is er sprake geweest van een aantal veranderingen. Het ledenaantal in in vergelijk met
2017 verder afgenomen, en behoeft aandacht voor de komende jaren.
Eind 2018 staat de vacature van voorzitter nog steeds open, en deze functie lijkt moeilijk op te vullen
te zijn, dit geldt ook voor het ‘vrijwilligers korps’ van de vereniging. Het aantal vrijwilligers neemt af,
waardoor er steeds meer taken bij het bestuur komen te liggen. Zo is er behoefte aan, speakers,
bezetting voor de bar en juryleden tijdens de verschillende wedstrijden/competities.
Sporttechnisch heeft reorganisatie van de SwABo ladies in september/oktober, met daarbij
deelname van onze nieuwelingen-meisjes en junior dames, gevolgen voor de vereniging, maar
welke zijn nog niet in zijn geheel duidelijk, en behoeft zeker aandacht in 2019.
Ook in 2018 moet gezegd worden dat een club als Avanti niet draait, zonder de inzet van
vrijwilligers, dus ook dit jaar gaat alle lof uit naar zij die het mogelijk hebben gemaakt om dit alles in
2018 mogelijk te maken, bedankt hiervoor!!
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