Nieuwsbrief
Feb ‘22
Nieuws van onze voorzitter - Hierbij weer de nieuwste nieuwsbrief. Sinds de vorige keer zijn de dagen weer wat langer geworden,
de coronamaatregelen wat minder, en kunnen we uitkijken naar een
schitterend nieuw wielertenue.
In de afgelopen maand is er weer een hoop werk verzet door het bestuur. Zoals het organiseren van de passessies voor de kleding met
Kalas. Omdat Kalas een overvolle agenda heeft/had waren uitwijkmogelijkheden voor leden die niet konden passen erg moeilijk in te
vullen.
Gelukkig heeft (bijna) iedereen kleding kunnen passen, en weten jullie ondertussen ook hoe het tenue er uit komt te zien. Dank gaat uit
naar Henriette (moeder van Jurre en Rinze) Ginette, Klaas, Huib voor
de gesprekken die ze hebben gevoerd met de sponsoren en Kalas om
het ontwerp te krijgen zoals we dat voor ogen hadden. Nu is het nog
wachten totdat het geleverd wordt. De verwachting is dat dit begin
mei zal zijn. Jullie krijgen hier vanzelf bericht over.

Agenda:
12 mrt Voorjaarscompetitie jeugd
19 mrt Voorjaarscompetitie jeugd
26 mrt Voorjaarscompetitie jeugd
14 mei Flevotour
15 mei Jeugdronde
15 mei Handbike wedstrijd
data’s onder voorbehoud

Zoals gezegd worden de dagen langer, en kunnen we ons weer gaan
voorbereiden op een nieuw wielerseizoen. De jeugd crossed nog even
door op De Bult, maar voor de oudere leden is het wegseizoen al weer
begonnen. Terwijl ik dit schrijf is de eerste ZAC wedstrijd al weer
gereden op ‘t Loo. Ook een 3-tal trainingswedstrijden in maart staan
al weer op de kalender. Wil je hier aan meedoen, vergeet dan niet je
licentie aan te vragen bij de KNWU.
Zoals al aangegeven in eerdere mails en apps, hebben we wat problemen ondervonden met de juistheid van de mailadressen van een aantal
leden. Deze problemen zijn ondertussen opgelost. Maar om de juistheid van de gegevens zo up-to date te houden, het verzoek aan jullie
om eventuele wijzingen zo snel mogelijk door te geven aan het bestuur. Dit kan via wieler@kwc-kampen.nl of penningmeesterwieler@kwc-kampen.nl
Als laatste nog een herinnering dat het bestuur op zoek is naar een nieuwe secretaris. Weet je iemand die dit
wel zou willen doen, dan horen wij dat graag. Ook als iemand niet als secretaris maar als penningmeester in het
bestuur wil komen, dan horen wij dat ook graag.
Tot de volgende nieuwsbrief. Met sportieve groet, Jasper Blei
Het nieuwe wielerteneu van KWC - Afgelopen week presenteerden
wij trots ons nieuwe wielerteneu. We nemen jullie graag even mee met
het tot stand komen van dit ontwerp.
Tijdens onze eerste besprekingen waren we er al snel over eens: het
moest een uniek en opvallend design worden. Iets wat typisch Kampen is. Waarin sowieso de kleuren van KWC: blauw en wit in terug
komen maar ook een subkleur, om nog meer op te vallen.
En zo kwamen we terecht bij het Wapen van Kampen en de vlag van
Kampen. Voeg deze samen met ons KWC logo en wat creativeit van
de designer van Kalas en we komen uit op ons nieuwe design.

Fleur

Waar zet jij je voor in in 2022?
Kies je voor onderhoud, helpen
bij de wedstrijden, schoonmaak
werkzaamheden, hulp bij de training of....???
We hebben nog niet van alle
leden een aanmelding.
Waar geef jij je voor op dit jaar?
Laat het ons weten in het online
formulier of stuur Klaas even een
appje.
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Van onze
trainers...

Licenties - Zodra je er voor kiest om wedstrijden te willen rijden, heb je een licentie nodig. Als lid van KWC kan je bij de KNWU een licentie aanschaffen. De KNWU
biedt echter verschillende licenties aan, maar welke heb jij nodig? Dit hangt af van wat
voor wedstrijden je wilt rijden. Kies je voor de regio/interclub wedstrijden, dan heb je
voldoende aan een startlicentie. Wil je landelijke eendaagse en/of meerdaagse 		
wedstrijden rijden, of zelfs buitenlandse wedstrijden? Dan kies je voor een
wedstrijdlicentie.
Bij twijfel, vraag het gerust even aan Johan.
Je licentie aanvragen, doe je via mijn.kwnu.nl

Wie komt ons team versterken? Zoals reeds vermeld
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in de mail, heeft Angela besloten het bestuur te verlaten en zich te
focussen op haar werk in de zorg en het hoofdbestuur van KWC.
Wij willen haar langs deze weg enorm bedanken voor haar inzet
voor het wielerbestuur. Je was een fijne en gezellige collega!
Secretaris gezocht - Wie lijkt het leuk om ons team te versterken
en dus de functie van Angela over te nemen?
Wij zoeken een enthousiaste man/vrouw die het leuk vind om
contacten te leggen en onderhouden met onze leden, het hoofd
bestuur, KNWU, gemeente Kampen, de pers etc. Zowel
mondeling, schriftelijk als online. Geen ervaring maar wel de
ambities? Geen probleem we begeleiden je hier in.
Check je mail van 10 december voor de volledige functie
omschrijving. Of vraag het bestuur gerust naar
verdere informatie.

Michel van der Vegt - Kampen
Leeftijd: 37 jaar
Woonplaats: Kampen
School: Tactical planner bij AWL in
Harderwijk
Welke klasse fiets je: Liefhebbers
Hoelang wielren je al: Vanaf 1993, sinds 		
die tijd ook lid van KWC
Wie is jouw wielerheld: “The boss” Lance Armstrong
Weg, veld of baan? Veld
Mooiste herinnering: Bij de Junioren top 30 gereden in de Börker
omloop rijdend voor District Oost en bij de Amateurs-A diverse keren
top 15 gereden in de criteriums
Leukste aan wielrennen: Elke keer weer nieuwe plekken ontdekken
Minst leuke aan wielrennen: De kosten
Mooiste podiumplek: Dat moet bij de jeugd geweest zijn
Favo trainingsonderdeel: MTB trainingen zijn altijd leuk
Minst leuke trainingsonderdeel: Sprint
Ambitie: Nog vele jaren in goede gezondheid te mogen fietsen
De trainers over Michel: Michel is begonnen bij de jeugd van KWC
aan de Haatlanderdijk. Hij was 1 van de nieuwelingen groep die ik
onder mijn hoede kreeg. Dit was voor mij ook even wennen, naar twee
jaar werd ik ploegleider bij de Elite. Het was zeker een groep
nieuwelingen die je nooit vergeet. Ook leuk om te zien dat hij nog
geregeld mee komt trainen en zich inzet voor de Flevo toer.
Aan wie geef jij het stokje door?: Erik Nentjes

Wedstrijd verslagen - Het weg
seizoen begint weer en daarmee
ook de verschillende wedstrijden.
Welke wedstrijden ga jij rijden?
Hou ons op de hoogte, zodat wij
verslag kunnen doen van jullie
prestaties. Foto’s zijn hierbij ook
altijd welkom. En misschien vind
je het wel leuk om zelf een verslag
te schrijven? Leuk!
Stuur je wedstrijd agenda, foto’s
verslagen etc naar Johan of
Ginette. Dankjewel!

Whatsapp - Wist je dat we verschillende whatsapp groepen hebben voor onze leden?
KWC jeugd: Voor alle jeugdleden en/of ouders. Hierin informeren we je over gewijzigde trainingstijden
en andere belangrijke info mbt onze jeugd renners.
KWC infoapp wielrennen: Voor alle renners vanaf de nieuwelingen en ouder. Hierin informeren we je
over evt. wijzigingen in trainingstijden, wedstrijden en andere belangrijke info.
KWC Amateurs app: Voor alle amateurs van KWC. Hierin informeren we je over wedstrijden, trainingen en
andere belangrijke info.
KWC verkoopapp: Je fietskleding en/of schoenen te klein? Of nog een fiets in de weg staan in de schuur?
Biedt ze aan in deze app en wellicht kan je iemand er weer blij mee maken.
Nog niet toegevoegd in een app groep? Laat het ons weten via 06 44462994 en we voegen je toe.
Verslag van een renner - Sietse Dreschler over de voorjaarscompetitie
Op zaterdag 5 februari mochten we eindelijk weer eens een (trainings)wedstrijd rijden. De eerste van in
totaal vier wedstijden op ’t Loo. Het parcours is overbekend. Elk jaar beginnen vele wielrenners uit de
weide omtrek hier met hun eerste trainingswedstrijd. Elk jaar is deze eerste wedstrijd ook erg onrustig.
Dat was deze keer niet anders. Direct bij de start van het B-peloton viel de eerste wielrenner al. Hij moest
met een gebroken sleutelbeen de koers verlaten.
Ik startte zoals altijd in het B-peloton. Huib startte namens KWC in het A-peloton. Hij mocht aan de bak! Vooral
bij de A’s was het een zeer sterk deelnemersveld met veel bekende namen. Ik zag dat Jochem, ook KWC, ook
meefietste. Hij reedt sterk en zat vaak op de goede plek.
De wedstrijd bij de B’s werd gedomineerd door Jurgen Zomermaand van Wielerzone. Hij demarreerde vroeg en
won uiteindelijk de wedstrijd. Zelf kon ik goed meekomen. Viel me niets tegen. Ik probeerde steeds goed voorin
te rijden. Helaas waren er meerdere (bijna) valpartijen. Bij één van die valpartijen kon ik nét overeind blijven,
maar kwam ik wel in de berm terecht. Ik zag het peloton daardoor bij me wegrijden. Na een zware inspanning
lukte het uiteindelijk om weer in het peloton aan te haken. Dat was echt op het randje. Het laatste stuk haalde het
A-peloton het B-peloton in. Daardoor zakte het tempo van het B-peloton. Dat was
mijn redding.
Na een rondje bijkomen gingen we ons voorbereiden op de sprint. Ook altijd een hectische situatie. Ik zat prima, maar het gaatje waar ik nog tussendoor kon liet ik gaan.
Dat heeft me wel een paar plekken gekost. Uiteindelijk was ik in de officiële uitslag
9e. Dat betekent dat ik zelfs puntjes heb gehaald!:)
Het was weer erg leuk om te doen! Volgende keer ga ik weer. Het zou ook leuk zijn als er meer KWC-ers aan de
start komen te staan bij deze wedstrijden. Dit parcours en deze competitie zijn een ideale manier op eens te ruiken
aan het rijden van wedstrijden. Een mooi blok KWC-ers in het peloton staat ook gewoon mooi!
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