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Familiedag  2008 RTV
Op zondag 10 februari was het weer de dag voor het jaarlijks terugkerend ritueel in Wichmond: “ de 

geserveerd. Hierna sprak Wim Besemer het welkomstwoordje, waarna Jan Hermsen de uitleg van de 
spellen voor zijn rekening nam. Hij legde met veel verve uit hoe de groepen zouden worden vormgegeven. 
Door de grote opkomst konden er 6 groepen van 6 personen worden gevormd. Nadat iedereen een 
spelkaart had ontvangen van Jan, kon het zoeken naar het team beginnen. Nadat iedereen zijn of 
haar team had gevonden konden de spellen beginnen. Door het uitstekende weer was het heerlijk 
toeven op de “Speelweide” van De Kleine Steege. Menigeen trok onmiddellijk zijn trui uit en dan op 
10 februari buiten spelletjes doen, is wel 
een hele bijzondere ervaring. De spellen 
die werden gespeeld waren Jeu de Boules 
en Molka, volgens Jan een Hongaars spel. 
Nadat de groepen allemaal één ronde 
hadden gedaan (na ongeveer één uur), 
was het tijd voor een drankje binnen met 
een lekkere plak krentenwegge erbij. Na 
een half uurtje was iedereen weer volledig 
opgeladen om het nog niet gespeelde spel 
te spelen. Dit gebeurde in dezelfde groep 
als waar ook het andere spel mee was 
gespeeld. Na weer een uurtje te hebben 
gespeeld, was het tijd om weer naar 
binnen te gaan, waar ondertussen een 
overheerlijk stamppotbuffet was ingericht 
voor ons. Nadat Wim even een klein 
woordje had gesproken, verklaarde hij het 
buffet voor geopend. En wie oh wie stonden er meteen bij het buffet………? Ja Rudi Peters en Wim 
Besemer. Nadat deze twee heren het buffet hadden geïnspecteerd, kwam de rest van het gezelschap 
ook naar het buffet en schepte zijn of haar bord vol met de overheerlijke gerechten. Het buffet voor dit 
jaar bestond uit Boerenkool, Zuurkool en Filosoof, hierbij nog de nodige stukken vlees. Onderwijl dat 
iedereen lekker zat te eten, waren Jan en Willie druk bezig de punten van de spellen op te tellen, te 
vermenigvuldigen, te delen en de nodige wortels te trekken met en door het aantal teamleden en te 
delen door de leeftijd en weer te vermenigvuldigen met de schoenmaat. Ze zijn er uit gekomen, hoe weet 
ik niet precies, maar ondanks dat Jan hielp bij het tellen, kon hij dit jaar niet de eerste prijs meenemen 
naar huis. (volgend jaar beter). Nadat de punten aldus waren berekend door de “onafhankelijke” jury, 
konden de prijzen worden uitgereikt aan de rechtmatige winnaars. Nadat de winnaars hun prijs hadden 
opgehaald en de voorzitter iedereen had bedankt kon er nog wat worden nagedronken om daarna 
weer naar huis te gaan. Al 
met al was het een heel 
erg geslaagde dag, in het 
voorjaar met een super 
lekker zonnetje dat op 
ieders gezicht brandde. 
Vanaf deze plaats wil ik 
de organisatie nogmaals 
bedanken voor weer een 
geslaagde familiedag en 
tot volgend jaar en dan 
bestellen we weer zo’n 
dag met veel zon.

Groeten Ben Besemer
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Mededelingen December-Januari 2007
”Grote Veldrit” met 725 deelnemers.  Dit jaar troffen we het minder met het weer tijdens onze ”Grote Veldrit”. 

Nieuwe leden.

Nieuwjaarsborrel. 

het nieuwe jaar toe te wensen.
Jaarvergadering maandag 10 maart

Driedaagse.

maart.
Programma Februari 2008
Uit ons jaarprogramma.

spinnen
JAARPROGRAMMA 2008|

Februari
Maart  e

  31 1
e

April  e

Mei  
Juni  
Juli  
Augustus
September

November
December
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Vrouw achter de renner Erik Bouwmeester
Naam: Jeannette Hermsen

Wat vind jij van wielrennen?
Hoe zal ik het zeggen, het wordt je er met de paplepel 
ingegoten. Vroeger was het thuis al niet anders en nu 
gaan we op dezelfde voet verder. Maar als je ziet wat 
mijn vader (Jan Hermsen) op zijn leeftijd nog presteert, 
dan is het voor een heel goed doel. Ik vind het een heel 
gezonde sport, zolang het met verstand gedaan wordt 
en niet alles ervoor moet wijken. Zelf doe ik het een 
klein beetje “binnen”. 

Hoe vind jij dat de renner presteert?
Erik doet het op zijn bloedfanatieke instelling niet slecht. Hij komt net kijken, tja je hebt van die laat-

Ga jij regelmatig mee naar de koers?
Nee, veel te weinig. Ik heb ook mijn bezigheden die ik graag wil doen.

Moedig je hem dan aan? 
Natuurlijk, ontmoedigen kun je hem haast niet.

Hoe vind je zijn smerige kleren bij slecht weer?
Smerig ? Erik mag ze zelf in een sopje zetten. Daarna ga ik mijn waskunsten erop los laten.
Ik heb er verder geen probleem ermee.

Moet hij zich met smerige kleren buiten uitkleden?
Nee, in de garage mag nog.

Was jij zijn wedstrijdkleding?
Ja.

Zijn jouw hobby’s schoner?
Echt wel.

Wat zijn die dan?

Is dat goed te combineren met zijn hobby?
Het wordt soms een beetje passen en meten maar het moet bij hem ook niet meer worden.

Hoe lang leven jullie al onder één dak?
16 jaar.

Ach een weekje rust is soms niet verkeerd.
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Na puntentelling over deze drie onderdelen werd Hans Nieuwenhuis clubkampioen, 
2

e e
 Wim Bosman

-

-
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-

-

-

vinden,
-

-

avond, kon melding worden gemaakt van de oprichting van een redactie om een 
-

kregen de opdracht een naam voor dit blad te bedenken, hiervoor stelde het be-

Wist u dat…. 
- Er ook RTVers naar Italië vlogen voor de WK cross in Treviso?
- ze op vrijdagavond vertrokken en op zondagavond weer thuis waren?
- Frans de Wit rustig zijn mobiel aan liet in het vliegtuig? (Dit mag nooit!)
- tijdens het opstijgen zijn telefoon ging en hij rustig opnam?
- Toen Fransj met z’n dochter sprak, op de achtergrond het nodige commentaar van zijn meder-
eizigers kwam? En terecht.
- de RTV een diervriendelijke delegatie in Triviso was ?( Vosjes, – Haasjes, enz.)?
- het prachtig weer was in Italië? Thijs daar werd aangemoedigd, maar ook Lars Boom naar een 
overwinning werd geschreeuwd?
- het super spannend was, alle twee de dagen?
- Thijs aldaar last had van de warmte?
- Thijs het maximale eruit haalde en uiteindelijk 11e werd?
- Thijs hier zelf niet tevreden mee was?
- Gretha even in de lappenmand zit? (Hopelijk knapt ze snel weer op)
- wij Jan Hermsen misten in Triviso, hij kon dit jaar helaas niet mee?
- wij voor 2009 in Hogerheide al aan het neuzen zijn voor een slaapgelegenheid?
- de RTV de Hollandse RTVers dan aan gaan moedigen in een andere categorie? 
- RTV 10 februari weer een Familiedag had? 
- Jan Hermsen in Sint-Michielsgestel tijdens de NK cross voor de warme drank zorgde? (Ditmaal 
maar 36%.)
- Jan Hermsen een hogedrukspuit te pakken kreeg?
- hij deed alsof hij de RTVers van een nat pak wilde voorzien?
- hij zich wild schrok toen hij zich omdraaide?
- die tweede hoge drukspuit op hem gericht werd, door Jos Borgonjen?
- we er hartelijk om gelachen hebben en gelukkig allemaal droog bleven? 
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GOW VERHALEN
Onze G.O.W.-ontgroening.
De aantrekkelijke kanten van de G.O.W. leken ons de competitie opzet in plaats van eendaagse wedstrijden en 
dat het regionale karakter. Tevens was voor ons het startgeld aanlokkelijk. Nu bleek al bij de eerste wedstrijd dat 
wij geen startgeld ontvingen, maar moesten betalen. Een ervaring rijker en een illusie armer. Toch hebben wij 
ons niet door deze tegenvaller laten ontmoedigen en hebben wij ons voor meer wedstrijden ingeschreven.
Nu is het voor ons bijna onmogelijk om alle wedstrijden op de zaterdagen te rijden en dus vallen er wedstrijden 
af en daar wordt de eindrangschikking enkele plaatsen door beïnvloed.

De wedstrijden op zich zijn prachtig om te doen. Hoewel we beiden nieuw zijn in het G.O.W. circuit, vallen we 
niet in negatieve zin op. We worden door de winnaar niet op een ronde gezet, maar de prestaties waren van 
dien aard dat wij wel vaste deelnemers van de woensdag- avond training werden. Dit geeft dus aan dat wij nog 
niet tevreden zijn over onze prestaties, maar het thuisfront duidelijk ook niet. Want weer een halve dag weg voor 

verbeteringen, want wij rijden nu in ieder geval al de goede richting op. We bevinden ons ongeveer in het mid-
den van het klassement. Wel is er voor ons een onderlinge strijd gaande, waarbij Garjo Kamphuis de te kloppen 
man is. Wij komen steeds dichter bij hem in de buurt en hij gaat volgens ons ook stiekem trainen, omdat hij de 

voor te blijven. Maar dat komt dan 
meer door de respectievelijk 13
en 18 jaren die hij ouder is dan 
dat wij zijn. Sinds een korte tijd 
consulteren wij ook de zelfde 
arts als Garjo en je ziet al dat de 
resultaten met de dag verbeteren, 

de arts. Toch is het de “wedstrijd 
binnen de wedstrijd” element dat 
de G.O.W voor ons zo mooi maakt. 
Binnen de competitie weet je wie 
er ongeveer aan elkaar gewaagd 
zijn en die wil je dan graag voor-
bij streven. Ook raken wij steeds 
meer bekend met de verschillende 
parkoersen. En het is natuurlijk 
logisch, dat de parkoersen waar je goed rijdt ook als favoriet gaan gelden. Het is in ieder geval duidelijk, dat 
wij beiden een hekel hebben aan veel modder. En aan te veel lopen, anders waren we ook wel lid geworden 
van een atletiek vereniging. Dus de weersomstandigheden en bodemgesteldheid tijdens de wedstrijd zijn voor 
ons de bepalende factoren voor een favoriet circuit. Afgelopen seizoen zijn voor ons de circuits van Nijverdal 
en Eibergen als ideaal uit de bus gekomen en Zutphen en Almelo als de vervelendste. Maar dat kan volgend 
seizoen dus weer anders zijn.

e geëindigd. 

de hoogte van het prijzengeld zal het niet verder komen dan verse lucht in de beide banden. Erik is een stukje 

wensen overlaat. In Almelo is Erik achter Garjo geëindigd, maar komt op de rangschikking achter Frans de Wit 
terecht en dat scheelt 13 punten. Erik is dus bezig om voor het volgende seizoen startgeldreductie te krijgen.  

De doelstelling voor het volgende G.O.W-seizoen is om 5 plaatsen hoger te eindigen dan dat we dit seizoen 
geëindigd zijn. Dan moet er nog veel trainingsarbeid verricht worden en het scheelt in ieder geval ook veel als 
de avond ervoor de drank in de koelkast blijft staan. 

Groeten van 
Hans Reintjes en Erik Bouwmeester
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Hallo clubgenoten.
De laatste weken is het een beetje stil geweest rondom de veldrijders.
Na de laatste GOW ben ik me meteen gaan voorbereiden op het wegseizoen, dat er ook al weer 
staat aan te komen. Tussen de seizoenen in een mooi moment om even terug te blikken op het cross 
seizoen.

Mijn doel voor dit crosseizoen was om goed de winter door te komen voor het wegseizoen.
Een goede manier hiervoor is de GOW competitie. Door de week heb ik duurtrainingen gedaan voor 
het wegseizoen en dan in het weekend een keer goed diepgaan in de GOW’s .
De eerste GOW was zoals gewoonlijk in Hardenberg. Met het wegseizoen nog in de benen was dit 
een goed rondje voor mij met de vele snelle stukken. Na de hele wedstrijd samen gereden te heb-
ben met Rens werd ik 3e. De dag na Hardenberg ben ik op vakantie geweest naar Griekenland, een 

De GOW’s na de vakantie waren wel weer even wennen. In Aalten begon ik weer echt lekker te rijden. 
Dit kwam natuurlijk omdat ik weer aan het opbouwen was met de trainingen. Een mindere GOW was 
de GOW in Almelo, iedereen weet het waarschijnlijk nog wel, modder, modder en nog eens modder. 
Ik was de avond ervoor uitgeweest, dus het was verre van een ideale voorbereiding maar dat hoort 
er af en toe ook bij natuurlijk. 
Het beste weekend had ik tijdens het dubbele programma van Vorden en Nijverdal, hier werd ik 1e

en 2e. Tijdens dit weekend heb ik eigenlijk de GOW competitie gewonnen.

Nog even de uitslagen onder elkaar:
Hardenberg:  3e

Eibergen: 7e ( pech )
Zutphen:  3e

Apeldoorn: 2e

Aalten:   2e

Oldenzaal:  3e

Almelo:   3e

Vorden:   1e

Nijverdal: 2e

Zeddam: 7e

Eibergen:  4e ( telde niet mee )
Almelo:   3e

De GOW is het afgelopen seizoen toch uitgegroeid tot een echte competitie. Andere jaren was het 
voor de fanatieke crossers vaak een opvulling naast de nationale kalender. De GOW’s werden dan 
gereden als er geen nationale wedstrijd was. Dit seizoen was te zien dat renners, die bij de nationale 
top rijden, zoals John Slot de voorkeur aan de GOW competitie gaven. Bij een aantal wedstrijden 
zoals Oldenzaal stond een mooi startveld met John Slot, Tom Veelers en vele anderen. 
Ik vond het erg leuk om de GOW competitie te rijden. Voor ons klassement was het een mooie strijd.
Met Atse ten Brinke, Bas Stamsnijder en Erwin Waenink was elke wedstrijd weer spannend.
Andere jaren koos ik ervoor om nationale wedstrijden te rijden en als opvulling een paar GOW’s
Een belangrijke verbetering in de competitie vind ik de startopstelling. De start is nooit mijn sterkste 
punt geweest, met elke wedstrijd een startplek op de eerste rij verliep dit een stuk beter voor mij.
Een ander leuk initiatief was de tijdmeting. Ik hou er wel val om de getalletjes in te duiken. Als de 
tijden weer op de GOW site stonden was het een goede manier om de wedstrijd te evalueren. Het 
is dan goed te zien wat een valpartij bijvoorbeeld kan doen of een snelle ronde om de voorsprong 
uit te bouwen. 
Het laatste waar ik het over wil hebben, is de GOW site. Het afgelopen half jaar was de GOW site 
de meest bezochte site op mijn laptop. Elke dag weer even kijken of er nog nieuwtjes uitstonden en 
elke maandag kijken hoe het met de voorsprong in het klassement staat.
De site was goed up to date en dat is natuurlijk erg belangrijk. Ik denk dat iedereen veel plezier aan 
de site heeft beleefd. 

Groeten Richard
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Gow 2007/2008, Jeroen Borgonjen
De GOW werd dit jaar goed bezocht door vele renners. Voor bijna alle categorieën waren er veel ren-
ners aan de start, helaas was dat bij de junioren anders. Vaak waren er maar 6 of 7 aan de start. Toch 
was er wel veel strijd voor de podiumplekken. Uiteindelijk zouden er 5 junioren genoeg wedstrijden 
rijden om in het eindklassement voor te komen. 
De eerste wedstrijden was het voor mij wel even kijken waar ik zou staan. Ik reed de eerste wedstrijd 
helemaal niet slecht en had misschien wel op het podium kunnen staan, als ik niet over een langzame 
amateur heen was gevallen, die vlak voor mijn neus languit op de grond ging liggen. Dat was wel 
balen. De tweede GOW in Raalte voelde op zich ook wel lekker, ware het niet dat ik in de laatste ronde 
nog onderuit gleed wat mij een plaats kostte. Weer balen dus. Eibergen was de derde wedstrijd. Dit 
parcours lag mij altijd wel goed. De wedstrijd ging ook lekker, maar in de derde ronde werd ik half 

engel. Zo kwam ik nog net op tijd aan de start en kon ik zo door de wedstrijd in. Het parcours was 
een grote modderplas en de wedstrijd werd voor mij een grote ramp. Ik heb maar niet geteld hoe 
vaak ik ben gevallen, maar toch zeker wel 20 keer. Ik heb hem nog wel uit weten te rijden, maar nu 
weet ik wel waar ik het niet van moet hebben. Apeldoorn dan, op het parcours waar een jaar eerder 
de districtskampioenschappen waren en nu het mooie nieuwe clubhuis ook af is. De wedstrijd ging 
voor mijn gevoel echt lekker. Weer een lage opkomst helaas, ik reed voor mijn doen goed en het 
was de eerste wedstrijd waar ik niet ben gevallen, een overwinning voor mijzelf. De GOW in Aalten 
heb ik niet gereden, dus ik weet ook niet wat daar allemaal gebeurd is. In het mooie Oldenzaal was 
ik er wel weer bij. Oldenzaal heeft een mooi parcours met veel afwisseling. Een lang stuk strand als 
benenbreker. Dit parcours lag mij altijd wel en ook nu ging het weer lekker en bovendien niet gevallen. 
Wat wil je nog meer? Een paar plaatsen omhoog, want ik werd helaas maar 8e. De volgende uitdag-
ing was Almelo. Persoonlijk vind ik het echt een rotparcours. Draaien en keren en bovendien krijg ik 
er last van de rug. Maar het is zo en daar moet ik het dan ook maar mee doen. Geen goed gevoel, 
maar iedereen heeft zo wel zijn minst favoriete parcours  In Nijverdal was het parcours verlengd en 
dat was echt prachtig gedaan. Hier heb ik dan ook een goede wedstrijd gereden. Verder had de GOW 
dit jaar voor het eerst in enkele wedstrijden een tijdwaarnemingschip. Hierbij werden soms nog wel 
fouten gemaakt met de tijd, maar toch is het leuk om je rondetijden te vergelijken met die van de 
renners die voor je zijn geëindigd. Ondanks de lage opkomst bij de Junioren was dit GOW seizoen 
toch weer leuk, leerzaam en gezellig. Op naar het nieuwe wegseizoen!

Jeroen Borgonjen 
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Natte cross
(Clubkampioenschap)

Op zondag 20 januari dan 
eindelijk de wedstrijd van het 
cross-seizoen: de clubkam-
pioenschappen. Lekker een 
uur raggen door het bos van 
Johan Pardijs, strijden tegen 
je clubgenoten. In de weken 
vooraf al enkele malen getraind 
in het bos om het aangepaste 
parcours te verkennen. Wat zijn 
de goede lijnen, waar liggen 

de wortels e.d. Het parcours 
lag er toen mooi en droog bij.
Maar toen: in de week voor het 
clubkampioenschap regen en 
nog eens regen. Het parcours 
leek wel een zwembad, zoveel 
water. Tijdens het inrijden zijn 
enkele passages verwijderd om 
de wedstrijd niet te veel op een 
crossloop te laten lijken. Maar dit 
is ook crossen, dus niet zeuren.
Als ik na een ronde inrijden 
weer uit het bos kom, zie ik nog 
maar weinig RTV-ers. De rest 
zal nog wel aan het inrijden zijn, 
dacht ik nog. Dit bleek dus niet 

het geval te 
zijn. Stonden 
we daar met 
acht bikkels 
aan het ver-
trek. Waar was 
de rest????
Na een goede 
start (geleerd 
t i j d e n s  d e 
crosstrainin-
gen van Rudi) 
g ing ik  a ls 
eerste het bos 
in (ook voor de 

eerste keer in mijn carrière). Het 
eerste stuk ging nog goed, totdat 
ik mij verslikte in een grote plas. 
Ik reed er aan de verkeerde kant 
langs en kwam vast te zitten in 
de modder. Bijna iedereen kwam 
over mij heen, die heb ik ook niet 
meer terug gezien. Alleen Frans 
zat nog achter mij. Hij reed niet 

op een MTB van Johan. Vlak 
voor de wedstrijd brak bij zijn 

klasse dat hij op een andere 

Voor mij ging na de eerste 

ronde al gauw het kaarsje 
langzaam uit. Ik hoopte dat ik 
na een tweetal rondes er weer 
bovenop zou komen, aangezien 
bij mij altijd het eerste kwartier 
het zwaarste is. Maar dat was 
helaas niet het geval. Bert Krom-
kamp reed nog wel voor mij in 
het zicht, maar hij reed toch 
ronde na ronde langzaam weg.
Na 40 minuten kreeg ik te horen 
dat er nog twee ronden gereden 
moesten worden. Nog twee 
hele lange ronden! Of ik moest 
gedubbeld worden. Nu maar 
hopen dat de koploper snel 
voorbij kwam. En gelukkig voor 
mij gebeurde dat ook een halve 
ronde voor het einde. Peter 
kwam als een TGV voorbij (of ik 
reed als een slak). Gelukkig, nog 
maar een halve ronde. Op het 
eind werd ik ook nog een paar 
meter voor de streep gepasse-
erd door nummer twee, Jeroen 
Borgonjen. Hij heeft ook een 
hele sterke wedstrijd gereden. 
Rudi werd hier derde. Voor de 
rest van de uitslagen verwijs 
ik jullie naar elders in dit blad.
Het vervolg van de kampioen-
schappen was weer zoals altijd. 
Met z’n allen op de deel bij Jo-
han. Onder het genot van een 

(lees excuses zoeken waarom 
het net niet ging). Voordeel van 
de lage opkomst was wel, dat 
nu iedereen kon zitten. Maar ik 
hoop toch wel dat volgend jaar 
meer renners komen opdagen 
voor deze belangrijkste wed-
strijd van het seizoen. Regen 
hoort ook bij crossen en een 
wasmachine is heel geduldig.

Eddy “the eagle” Heuvelink
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W.K. Cyclecross Treviso 2008
Vrijdag 25 januari om vier uur bij Rudi Peters afgesproken om van daar met Martijn Haas, Ralf en 
Lars Vos naar Martin Weijers te rijden. Bij Martin een bakske gedaan en door naar vliegveld Weeze 
in Duitsland. Wij gaan voor een weekend naar het Italiaanse Treviso, als supporters van onze Thijs 
van Amerongen en om te genieten van de cyclecross. Vrijdag per vliegtuig heen, zondag terug, de 
verbinding is super want wij kunnen in Treviso landen.

Vanaf het vliegveld per bus naar 
het station en van daaruit per 
taxi naar het Hotel. Martin en 
Ralf hadden alles al betaald 

en vooruit geboekt, zodat we snel konden inchecken en vlot achter ons eerste pilsje zaten in de Ho-
telbar. Hier tussen meerdere liefhebbers van de cross (Belgen, Fransen en Duitsers) lekker kunnen 
bijkletsen en enige anekdotes mogen horen van eerdere cross bezoeken. De Italianen waren niet 
echt voorbereid, met als gevolg dat aan het eind van de avond geen pilsje meer te krijgen was. Niet 
erg, het was ook tijd om te gaan liggen. 
Na een onrustige nacht (de Belgen waren ergens 
anders al gaan voorfeesten, waardoor hun thuiskomst 
toch enigszins rumoerig was) zaterdag redelijk op tijd 
aan het ontbijt.
Vervolgens per taxi naar het parcours, omdat we mooi 
op tijd waren, konden we nog rustig rondkijken tussen 
de stands en het parcours bezichtigen. Het was lastiger 
dan wat jullie waarschijnlijk op tv hebben kunnen zien: 
vele korte klimmetjes met verschillende ondergrond, 
maar wel snel. Eerst de junioren aangemoedigd tot 
‘s middags de beurt aan Thijs was. De superstart 
van Thijs gevolgd vanaf de tribune en vervolgens 
het parcours rond gelopen om Thijs op verschillende punten aan te moedigen. Er stonden langs het 
parcours grote beeldschermen, zodat we de koers konden volgen en Thijs als 11e zagen eindigen. 
Terug naar het Hotel per taxi eiste wat improvisatievermogen, dus dat lieten wij met een gerust hart 
over aan Martijn. ’s Avonds bij een, o zo Italiaanse, bierstube gaan eten om daarna te eindigen met 
cappuccino in de hotelbar.
Zondags hetzelfde ritueel: ontbijt, taxi regelen en op naar het W.K. parcours. Hier veel Nederlandse 
wielerliefhebbers/ insiders/ voormalige toppers kunnen spreken. De sfeer was zeer gemoedelijk 
(geen politieagent op het parcours gezien, kan voetbal wat van leren) met een grotendeels Belgisch 
publiek gecombineerd met een internationaal gezelschap liefhebbers. Na de dames was ‘s middags 
de elite aan de beurt, Lars Boom legde de Belgen het zwijgen op in een uur cross, dat als supporter 
als een half uur voelde.
Vervolgens “vlot” naar het vliegveld kunnen reizen met achtereenvolgens taxi, bus, volgende buslijn 
was vervallen dus toch weer taxi, en daar de Neder-
landse selectie kunnen begroeten, met applaus voor de 
wereldkampioen. De terugvlucht gaf enige turbulentie 
door een storm boven Oostenrijk, waardoor sommigen 
van ons gezelschap wat stilletjes werden. Ondanks dat 
ging de reis vlotjes en waren we rond middennacht weer 
in de Achterhoek.
Ik kijk terug op een plezierig weekend met een leuk 
gezelschap liefhebbers, een weekend wat zeker her-
haald mag worden ( 2009 tabor???).

Met de groeten van Bert Kromkamp Hij praat ook met iedereen



45

Zaterdag 22 en zondag 23 december 2007, het “Zeddam weekend”.
Op zaterdag 22 december werd de GOW 
in Zeddam verreden. Niet op de gebruikel-
ijke tijden, maar ‘s middags. Zelfs Rudi 
had een vrije middag genomen en ging 
met mij mee. Het was even zoeken waar 
de rugnummers waren. Er liepen al ver-
scheidene renners en andere bekenden 
rond. Rudi had zichtbaar haast en riep 
alsmaar dat ik moest opschieten en niet 
zo veel moest lullen. Hij had natuurlijk 
wel gelijk, want het parcours moet nog 
verkend worden.
Er zaten een paar lastige bochtjes in op 
het gras en bij de molen, maar de ver-
moeiende trap met ± 106 treden zat er 
niet in. Dan de start zoals meestal bij mij 
niet zo best en Rudi ging als een speer 
weg. Ik moet bij hem in de buurt blijven, 
dacht ik, maar dat viel nog niet mee de 
eerste ronde. De tweede ronde lukte dit goed, waarna ik hem in de derde ronde voorbij ging en op zoek ging 
naar de volgende renner. Zo schoof ik mooi op naar voren en ging ik Freddy Wolsink voorbij in de laatste ronde, 
ik kwam zelfs nog in het wiel van John Zennipman. In de sprint was ik helaas kansloos en werd ik verslagen 
door John. Ik werd hiermee 8e , Rudi 16e , Hans Reintjes 18e, Garjo Kamphuis 21e, Bert Kromkamp 23e en Frans 
de Wit 27e . Erik Bouwmeester is uitgevallen door materiaalpech. Na de wedstrijd snel even douchen, maar 
zo snel waren we niet, want Frans was er al. Het was een koude douche volgens Frans. Even later toen Rudi 
en ik eronder stonden en Frans al richting huis was, hadden wij een lekkere warme douche. Helaas Frans, 
volgende keer beter, misschien al de volgende dag. 

Op zondag 23 december was er een nationale wedstrijd in Zeddam, 
dus meer concurrentie. Nu kwam Rudi mij en de fans (Judith en 
Renze) ophalen. Heel langzaam kwam hij bij ons aanrijden, het 
was namelijk spekglad op de wegen. Het had ‘s morgens vroeg 

weer. De rugnummers weer op gehaald, dit keer wel bij hotel 
Ruimzicht. Daar waren ook enkele V.R.T.C.ers die elk jaar weer 
als vrijwilligers helpen in Zeddam. 

en richting de parkeerplaats, waar we de auto op de zelfde plaats 
neerzetten als gisteren.
Schoenen aan en helm op en inrijden maar. De gladheid op het 
parcours viel gelukkig mee. Wel zat de trap met ±106 treden er 
nu in. De amateurs startten om 10.00 uur met de thuisrijder Martin 
Weijers en 2 minuten later de masters. Na de start had ik weer 
die Peters voor mij. Nadat ik een beetje in mijn ritme kwam, kon ik 
aan een opmars beginnen. Rudi had ik al snel te pakken, daarna 
volgden nog een aantal renners, waardoor ik uiteindelijk 17e werd. 
Rudi eindigde als 25e, Frans de Wit als 51e en Martin werd bij de 
amateurs 21e. Daarna werd snel de douche op gezocht, want er 
volgden nog meer wedstrijden, die we wilden zien. Rudi had nog 
een vip-kaart gekregen en die ging lekker bunkeren in de tent en 
wij moesten het maar doen met een patatje. Na de nieuwelingen, 
junioren en de vrouwen kwamen om 14.00 uur de elite en beloften 
aan bod. Hierbij natuurlijk ook Thijs, die zich maar eens moest 
bewijzen tussen de profs. Na een matige start (hij schoot uit zijn 
pedaal en ging als 30e ongeveer het veld in) kon hij de eerste 
ronde veel goed maken. Hij sloot zelfs even aan bij de kopgroep, 
maar door een tempoversnelling moest hij toch weer lossen. De 
kopgroep bleef lang bij elkaar, maar in de laatste ronden probeerde 
Lars Boom bij zijn concurrenten weg te rijden. Dit lukte aardig, 
alleen Vervecken kon net voor ze de laatste keer de weg op 
draaien weer aansluiten. Het werd in een sprint uitgevochten en 
Lars Boom won, voor Erwin Vervecken en Thijs Al werd 3e. Thijs 
van Amerongen reed een goede wedstrijd en werd keurig 10e.
Met een voldaan gevoel gingen we weer huiswaarts. Bij Studio 
Sport konden we de mooie beelden zien van Zeddam, waar Thijs 
ook goed in beeld was en Judith ook toen ze Lars Boom aan het 
interviewen waren.

Peter. 
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Uitslagen
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Overijse (A1) 
1  Klaas Vantornout Fidea Cycling Team
2  Bart Wellens Fidea Cycling Team
3  Philipp Walsleben
20  Thijs Van Amerongen

G.O.W. Vorden 15-12-2007
Elite/Beloften

1 Richard Sleumer 
2 Bas Stamsnijder 
3 Erwin Waenink 
4 Rens te Stroet 
6 Jan Weevers

Amateurs
1 John Slot
2 Michiel Slot 
3 Stefan Lobeek
6 Martin Weijers

Junioren
1 Rico Wientjes
2 Maik Wensink 
3 Ramon Wierike 
4 Jeroen Borgonjen

Nieuwelingen
1 Joey van Rhee 
2 Jasper Plender 
3 Dennis Heering
10 Joost Berentsen

Masters
1 Jan Grootkarzijn
2 Brian te Velthuis 
3 Jonny Lammertink 
11 Rudi Peters 
13 Peter Makkink 
15 Garjo Kamphuis 
16 Hans Reintjes 
17 Erik Bouwmeester 
23 Bert Kromkamp 
25 Frans de Wit 

G.O.W. Nijverdal 16-12-2007
Elite/Beloften

1 Bas Stamsnijder 
2 Richard Sleumer 
3 Axel Bult

Amateurs
1 Michiel Slot 
2 Chiel Kleinjan
3 Stefan Lobeek 
7 Martin Weijers

Junioren
1 Mats Boeve 
2 Gert-Jan Bosman 
3 Jasper Handelink 
5 Jeroen Borgonjen

Masters
1 Brian te Velthuis 
2 Jan Grootkarzijn 
3 Jonny Lammertink 
9 Rudi Peters 
12 Erik Bouwmeester 
13 Hans Reintjes 
14 Garjo Kamphuis 
22 Frans de Wit 

GOW Zeddam 22-12-2007
Elite/Beloften

1 Bas Stamsnijder
2 Axel Bult, 
3 Paul de Rooij 
6 Richard Sleumer

Amateurs
1 John Slot 
2 Michiel Slot 
3 Marcel Scheffer 
11Martin  Weijers

Junioren
1 Rico Wientjes
2 Maik Wensink 
3 Maarten Groote Punt 
6 Jeroen Borgonjen

Nieuwelingen
1 Joey van Rhee 
2 Dennis Heering 
3 Jasper Plender 
8 Joost Berentsen

Masters
1 Martin Hendriks 
2 Ronnie Essink 
3 Brian teVelthuis 
8 Peter Makkink 
16 Rudi Peters 
18 Hans Reintjes 
21 Garjo Kamphuis 
24 Bert Kromkamp 
28 Frans de Wit 

Zeddam  23-12-2007
1  Lars Boom 
2  Erwin Vervecken 
3  Thijs Al 
10 Thijs v Amerongen

Nieuwelingen
1  M vd Heijden
2  G Dolfsma
3  D vd Poel
26(?) Joost Berendsen

Amateurs
1 F de jong
2 M slot
3 J slot
21 Martin Weijers

Masters
1 P Hofman
2 R v Korven
3 R Visscher
17 Peter Makkink
25 Rudi Peters

Kerstcross Eibergen 26-12-
2007
telt niet mee voor het GOW 
klassement.

Elite/Beloften
1 Jan Weevers
2 Axel Bult 
3 Richard Sleumer 
5 Rens te Stroet

Amateurs
1 Veen 
2 Marcel Scheffer 
3 Rudie Kemna 
7 Martin Weijers 

Nieuwelingen
1 Joey van Rhee 
2 Teun Flint
3 Mike Bouwhuis 
5 Joost Berentsen 

Masters
1 Riny Pleij
2 Ronnie Essink 
3 Brian te Velthuis 
5 Peter Makkink 
19 Erik Bouwmeester 
27 Bert Kromkamp 
34 Frans de Wit 
37 Hans Reintjes 

Loenhout (GvA Trofee) (U23) 
1  Boy Van Poppel Rabobank
2  Paul Voss
3  Thijs Van Amerongen 

Diegem (Superprestige) (U23)
1  Thijs Van Amerongen
2  Paul Voss
3  Jempy Drucker 
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De 5e kasteelcross Vorden  30-12-2007 
Elite / Beloften

1  Eddy van IJzendoorn TIEL 
2 Mathijs Wagenaar EPE 
3  Twan van den Brand VOLKEL 
22  Richard Sleumer VORDEN 
28  Rens te Stroet KEIJENBORG

Junioren
1  Maurits Lammertink ENTER 
2 Micki van Empel BERLICUM NB 
3  Nils van Kooij KRIMPEN AAN DE LEK 
24  Jeroen Borgonjen VORDEN

Dames
1  Arenda Grimberg ALMELO 
2 Suzanne de Goede ZOETERWOUDE 
3  Ilona Meter HATTEM 
35  Suzanne de Lijser DE STEEG

Nieuwelingen
1  Emiel Dolfsma KAMPEN 
2 Douwe Verberne LIEROP 
3  Elmar Reinders EMMEN 
23  Joost Berentsen KEIJENBORG

Masters
1  Jos Bogaerts STRIJBEEK 
2 Ton van Korven DIESSEN 
3  Frans Willems OOST WEST EN MIDDELBEERS 
18  Peter Makkink HENGELO GLD 
28  Rudi Peters WICHMOND 
43  Garjo Kamphuis VORDEN 
55  Frans de Wit ZUTPHEN

Amateurs
1  Freek de Jong METEREN 
2 John Slot BORNERBROEK 
3  Michiel Slot DELDEN 
22 Martin Weijers ‘S-HEERENBERG 
40 Jeroen Brummelman HENGELO GLD 

Voor de volledige uitslag van de kasteelcross 
zie www.rtvvierakkerwichmond.nl

s

NK Veldrijden Sint Michielsgestel
Beloften 5-1-2008 

1   Boy van Poppel  Moergestel 
2   Thijs van Amerongen
Vorden 
3   Mitchell Huenders  Hoofdorp 
22 Richard Sleumer  Vorden

Masters 40+  6-1-2008

1  Peter Hoffmans  Moergestel                    
2  Frank Groenendaal  Veghel                          
3  Frans  Willems  O W en Middelbeers
22 Peter Makkink  Hengelo Gld 

Masters 50+  6-1-2008
1  Adriaan van Londen,  Tiel
2  Jonny  Lammertink  Wierden
3  Gerrit  Keppel  Beesd 

13 Garjo  Kamphuis  Vorden                                                          
22 Frans de Wit  Zutphen

Lieven Frankrijk ( WB ) (U23) 
1  Niels Albert Palmans-Cras
2  Aurelien Duval
3  Paul Voss
4  Thijs Van Amerongen

GOW Almelo 12-1-2008
Elite/Beloften

1 Bas Stamsnijder
2 Atse ten Brinke
3 Richard Sleumer

Amateurs
1 John Slot 
2 Patrick Somsen 
3 Maurijn Annink 
9 Jeroen Brummelman 

Junioren
1 Gert-Jan Bosman 
2 Maarten Groote Punt 
3 Ramon te Wierike 
5 Jeroen Borgonjen

Nieuwelingen
1 Joey van Rhee 
2 Niek Boom 
3 Jasper Plender 
12 Joost Berentsen

Masters
1 Bonnie Leemreize 
2 Brian te Velthuis 
3 Jan Grootkarzijn 
7 Peter Makkink
11 Garjo Kamphuis 
15 ReintjesHans 
26 Erik Bouwmeester
28 Frans de Wit 
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Eind Klassement  GOW
*  deze deelnemer hebben niet 

de vereiste 8 wedstrijden 
gereden.

Elite/Beloften
1 Richard Sleumer  437,1
2 Bas Stamsnijder  402,5 
3 Erwin Waenink  350 
10 Rens te Stroet 115 * 
35 Jan Weevers  28 *

Amateurs
1 John Slot 551,1
2 Michiel Slot,  460,1 
3 Patrick Somsen  420 
12 Martin Weijers  166 * 
20 Jeroen Brummelman  87 * 
68 Roy Hartman  11 * 

Dames
1 Juliëtte Wigbold  391,1 
2 Kim Jorink  342 
3 Esther Olhuis  241,1 * 
10 Gretha  Klein Brinke 105 *

Junioren
1 Maarten Groote Punt  404 
2 Ramon te Wierike  385 
3 Jeroen Borgonjen 300

Nieuwelingen
1 Joey van Rhee  475,6 
2 Dennis Heering  422,4 
3 Niek Boom  421 
11 Joost Berentsen  161 

Masters
1 Jonny Lammertink  440 
2 Jan Grootkarzijn  414,1 
3 Brian teVelthuis  378,3 

8 Peter Makkink  231 
13 Garjo Kamphuis  174 
17 Hans Reintjes  131 
19 Rudie Peters  111 * 
25 Erik Bouwmeester  70 * 
27 Frans de Wit  65 
36 Bert Kromkamp  37 * 

Uitslag Hoogerheide ( CDM ) 
(U23)

Team

5  Thijs van Amerongen

Clubkampioenschappen 2008.
1e Peter Makkink
2e Jeroen Borgonjen
3e Rudi Peters
4e Erik Bouwmeester
5e Hans Reintjes
6e Bert Kromkamp
7e Eddy Heuvelink
8e Frans de Wit

WK te Treviso Beloften

11 VAN AMERONGEN Thijs  
+01:39,80

Lille (GvA Trofee) (U23) 
1  Thijs van Amerongen

GVA Trofee / U23 klassement (02-
02-2008)

4 (6)  Thijs van Amerongen  68 

Hoogstraten (Superprestige) (U23) 

Team

Team
3  Thijs van Amerongen 

Superprestige klassement / U23 
(03-02-2008)
1 (1)  Thijs van Amerongen  80 

Wist u dat….
- Martin sterker denkt te zijn dan een Belg? (Een paard in dit geval.)
- Martin dit duel verloor? Resultaat: stukje geheugenverlies, dikke knie, onherkenbaar door 

schaafwonden en een mooi blauw oog.
- dit alles snel genezen is? Alleen zijn knie is nog gevoellig.
- Peter clubkampioen cross werd?
- de deelname superslecht was met een opkomst van 8 RTVers?
- er nog nooit zó weinig aan de start stonden?.
- het deze dag regende? Het was maar één bui, echter wel van s’nachts 02.00uur tot s’avonds 18.00 uur.
- Garjo tijdens het toertochtje in Vorden de kortste weg wilde aanhouden?
-  ...en daardoor door een dikke beuk heen wilde rijden?
-  dit niet echt goed ging en hij er nekpijn, een pijnlijke kin en een goede bloedneus aan over
      hield?
-     hem dat niet van het vervolgen van de tocht kon weerhouden?
-     o.a. Joost Berendsen in actie te zien is op youtube? (Zeddam) 
       http://nl.youtube.com/watch?v=sFl138n0szk&feature=related
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GOW.nu een goed georganiseerde veldritcompetitie
Het is eind september als ik kontakt opneem met Dick Soepenberg. Wanneer  komt de nieuwe 
gow-kalender uit? Nog even geduld zegt Dick, het gaat dit seizoen iets speciaals worden. Er 
komt ook een eigen website en nog veel meer. Kijk maar met een week of drie dan, zal het 

want dan kan ik rekening houden met Nationale wedstrijden. Gelukkig sluit de kalender net 
als andere jaren weer naadloos aan op de Nationale Kalender, met een kleine uitzondering. 
Dat betekent dat ik bijna alle Nationaals kan rijden, maar ook alle GOW-wedstrijden. En dan 
is die GOW.nu website online. Ziet er goed uit, werkt goed en is overzichtelijk. De puntentel-
ling moet nog wel worden aangepast, dat gebeurt ook in de loop van de tijd. Een sterk team 
met de nieuwe voorzitter Harry Middeljans, juryleden Joke Kroon en Dick Soepenberg die 
tevens de Uitslagen verzorgd. Penningmeester is Wim Albersen, voor de Jeugd zorgt Carina 
Schouten. De website wordt verzorgd door Wouter Stadhouders & Freek de Boer, tevens de 
bouwers van deze mooie site. Zonder deze mensen zouden wij natuurlijk never nooit een 
competitie kunnen rijden. Althans niet op het niveau waar we nu beland zijn. Ook voor de 
jeugd is uiteraard goed gezorgd. Alle aangesloten clubs zorgen voor een aangepast parcours, 
zonder ze te kort te doen. En de jeugd laat zich van zijn fanatiekste kant zien dit seizoen. Er 
wordt in alle categorieën volop gestreden, waarbij je ziet dat velen in de afgelopen seizoe-

staan langs de kant en moedigen nog net als altijd hun kroost aan. Ze zijn nog fanatieker 
dan de jeudige rijders zelf. En na de wedstrijd worden de kinderen goed opgevangen en 
verzorgd. Dat maakt dat ze ook de navolgende wedstrijden er wederom zullen staan en dat 
maakt de competitie zo uniek en aardig om naar te kijken. Bij de andere categorieën is de 
deelname al even groot als voorheen, zo niet groter. Velen geven acte de présence en het 
aantal deelnemers is per wedstrijd overweldigend te noemen. Alle aangesloten verenigingen 
zorgen voor een passend parcours, waarbij de afwisseling groot te noemen is. Een snel 
parcours, een modderparcours, een werkparcours, de renners komen het allemaal tegen. 
Bonnie Leemreize dicteert lange tijd de wedstrijden, tot hij aan het einde besluit minder te 
gaan rijden. Het maakt er de competitie niet minder spannend om, je mist alleen die soepele 
tred, die alles achter zich latende kracht. Hopelijk zien we hem komend seizoen weer terug, 
net als alle andere renners uiteraard.

-
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Op verzoek van Joke enkele GOWfoto's
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Kasteelcross Vorden 30 december 2007

-
naren, het overleg met de VV Vorden en als 
laatste het mobileseren van mensen die de 
opbouw verzorgen, het geluid, de dranghekken, 
de linten voor een duidelijke parcours-aan-
duiding, de lunchpakketten, vips uitnodigen, 

naast deze Nationale wedstrijd wil je als or-
ganisatie ook nog weleens ooit het NK orga-

was even een kleine indicatie van wat er zoal 

Hierbij geldt, hoe meer mensen zich hiervoor 
inzetten, hoe mooier en makkelijker wordt het 

Vele handen maken licht werk is nog altijd 

-

bij, toch hebben we harken bij ons om op een aantal plekken het parcours vrij te maken 

andere groepen hebben hun best 

voldoende en ook het overzicht voor de 

er op tijd zijn om alles dicht te gooien 
en nog enkele reclame uittingen aan-
brengen, stroom aansluiten en hup 
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-

-

-
win Raats en de gebroeders Slot hoog genoteerd. En zij maakten die verwachting ook waar. In een 
zinderende strijd, waarin John Slot goed partij gaf aan Freek de Jonge, moest John zijn opponent toch 
voor laten gaan, voor Michiel Slot en Edwin Raats, de laatste moest van ver terugkomen. Ook Marco 
Loman, oud RTV-er, Martin Weijers en Jeroen Brummelman gaven in hun wedstrijd goed partij. Het 
parcours was ondertussen een stuk zwaarder geworden na de wedstrijd van de Masters.
Even een kleine pauze en dan de kids aan de start in hun Rabo Dikkebanden race.

de jeugd wordt na de start gebracht
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Frans de Wit

Bij de Junioren was het eveneens een spannende strijd. Jeroen Borgonjen deed werkelijk zijn best 
om op het nog zwaarder geworden parcours de RTV kleuren hoog te houden. In een spannende 
strijd met veel mannen die Jeroen ook in de GOW’s ontmoette, bleek Maurits Lammertink de sterkste. 
Maurits bewees op dit parcours goed uit de voeten te kunnen en leit er gen twijfel over bestaan, dat 
hij per sé deze wedstrijd wilde winnen. Micki van Empel en Nils van Kooij probeerden nog wel in zijn 

had zijn dag niet, maar bewees wel, dat hij een doorbijter is.
Dan volgt het sluitstuk van de dag. De Beloften komen aan de start, jammer genoeg zonder Thijs. 
Maar Richard Sleumer en Rens te Stroet zijn er vast ook op gebrand om op het podium te komen, de 
concurrentie is echter moordend. Eddy van IJzendoorn is ongenaakbaar en laat er vanaf het begin 
geen twijfel over bestaan, dat hij de te kloppen man is. Voor Richard ging het niet naar zijn wens, een 
22e plek. Rens werd 28e, maar hij rijdt de crosswedstrijden als training voor het wegseizoen.
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De verhuizing van Help at Home en de RTV site...
Het zat er al een tijd aan te komen, wij groeiden met het bedrijf uit ons jasje. Het werd dus onver-
mijdelijk om te zoeken naar een nieuw pand. Aangezien ik een echt buitenmens ben en ook al mijn 
hele leven buitenaf heb gewoond (behalve de laatste 4 jaar dan), was het een logische stap om een 
huis buitenaf te zoeken met een mogelijkheid voor het bedrijf er aan vast. 

De ideale locatie vonden we na een tijd zoeken dan ook in het buitengebied van Hengelo. Daar stond 
een voormalige boerderij te koop met ruimte voor ons bedrijf. Enige problemen waren echter, dat het 
huis nog volledig in de jaren 60 was blijven haken en het nieuwe kantoor bij aankoop nog letterlijk 
een varkensstal was. 

Dat werd dus veel klussen. En dat werd het ook werkelijk. Elke ochtend begon ik om 6.00 uur met mijn 
gewone bedrijf tot +/- 18.00 uur ‘s avonds. Dan gauw eten en klussen aan het nieuwe pand. Omdat 
de gebinten dusdanig slecht waren, hebben we er voor gekozen om de varkensstal tot op de grond 
af te breken op de 4 buitenmuren na. Maar niet eerder dan dat we de strobalen van meer dan 50 jaar 
oud (stof!), inclusief twee dode katten, van de zolder hadden verwijderd . Ook de vloer moest er aan 
geloven, want die moest natuurlijk geïsoleerd worden en tevens vloerverwarming krijgen. Daarna zijn 
we begonnen met de wederopbouw. Spanten plaatsen, dak isoleren en pannen erop. Muren isoleren 
en een muur binnen langs timmeren enz. enz. Ondertussen waren we ook al aan het huis begonnen. 
Gelukkig woonden we voor een groot gedeelte van de bouw tijdelijk bij mijn schoonouders (aange-
zien ons oude huis al verkocht was), zodat we niet continu in de rommel zaten. De hele bouw heeft 
meer dan 1 ½ jaar in beslag genomen. In eerste instantie heb ik nog geprobeerd om er naast nog te 
sporten, maar al snel bleek dat niet mogelijk. Al was het alleen al door de drukte. Ik heb er dan ook 
bewust voor gekozen om het sporten compleet stil te zetten, zodat de bouw zo snel mogelijk ging en 
ik (hopelijk) net voor het winterseizoen klaar was. Dat bleek net haalbaar. De eerste GOW wedstrijd 
waren we net zo’n beetje klaar met de grote lijnen. Je houdt altijd nog een hoop dingen die er moeten 
gebeuren, maar we hebben gekozen om die in de weekenden en avonden te doen, maar wel op een 
wat relaxeter tempo. Nadeel hiervan was dat ik eigenlijk nog lang niet genoeg klaargestoomd was 
voor de wedstrijden. Tevens merkte ik, dat hoe verder het einde de bouw naderde, ik steeds meer 
last kreeg van griepjes en andere vage klachten (eigenlijk niet zo gek) Maar toen we gestopt waren 

-
sen door alle griepjes achter elkaar. Eerst werd er nog aan van alles en nog wat gedacht, maar na 
een aantal onderzoeken bleek het uiteindelijk toch domweg oververmoeidheid en weinig weerstand 

met het eindklassement mee te doen. Op zich ook weer niet zo erg, want de vorm was er door deze 
oorzaak ook absoluut niet. Volgend seizoen beter.

Na al deze drukte kwam er nog een verbouwing op de proppen. Ditmaal niet een echte verbouwing 
maar een digitale verbouwing. Ter sponsoring van de club heb ik besloten om vanuit mijn bedrijf een 
nieuwe site voor de RTV te bouwen. Dit inclusief beheerpaneel zodat meerdere, daar toe aangewezen 
personen, de site konden beheren. Ergens rond oktober ben ik dan ook samen met Dennis (een van 
mijn werknemers/collega’s), Peter en  Reynold om de tafel gaan zitten om te zien wat er aan de RTV 
site veranderd kon worden. We hebben gekozen om de hele site op de kop te gooien. Enig puntje 
van moeilijkheid voor ons was om voor de oudejaarscross de site in de lucht te hebben. Dit is geluk-
kig gelukt, zei het dat er nog wel e.e.a. bij gaat komen. Maar goed, de opzet was gelukkig op tijd af. 
Een punt wat erg belangrijk is voor een site, is het up-to-date blijven van de site. Daarmee houd je 
de site interessant en trek je ook veel meer (terug komende) bezoekers. Dit is op een aantal dingen 
gelukt. Er zijn meerdere personen die de site kunnen beheren. Dit om optimaal de punten actueel 
te houden. En niet te vergeten de laatste 4 nieuwspunten staan direct bij opening van de pagina in 
beeld. Een aantal punten zullen nog komen. Zoals een archief, het online beschikbaar stellen van 
het clubblad (al dan niet alleen voor leden), een ledenpagina waarbij iedereen zijn eigen weblog bij 
kan houden van de gereden wedstrijden en zo nog menig ander punt. We zitten nu op zo’n 70 unieke 
bezoekers per dag met pieken tot 230 !! Unieke bezoekers net voor de oudejaarscross. Ik ben dan 
ook van mening dat de site nu al zijn vruchten af werpt en een goede aanvulling zal zijn voor onze 
club. Mochten er ideeën/op- of aanmerkingen zijn laat het Peter dan even weten, zodat we het evt. 
kunnen meenemen in de site. Dus bezoek: www.rtvvierakkerwichmond.nl !!!

Jeroen Brummelman
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WK Veldrijden Treviso 2008

tot grote problemen leiden. Er zou aandacht aan worden besteed en dat is ook daadwerkelijk 
gebeurd. (Zondagmorgen stonden er al 2 grote bussen klaar en er zouden er nog 3 bij komen. 
Dus alle fans waren die dag op tijd op het parcours.) Het is zaterdagmiddag rond 14.30 uur. 
Het uur van de waarheid voor onze Thijs van Amerongen. Hij zag er strijdvaardig uit. Stond 
op de eerste startrij en sprong in het startschot ook weg. De korte steile heuvel op. Hij komt  
als eerste door de bocht bovenop de bult en ook als eerste door de bocht waar heel erg veel 
modder ligt, behalve in de buitenbocht. Handig stuurt hij door deze bocht en rijdt vanuit mijn 
gezichtspunt de lang aanlopende heuvel als eerste op. Niels Albert zit hem echter dicht op 
zijn hielen en neemt brutaal de kop over om deze ook niet meer af te staan. Thijs doet wat 
hij kan, moet even bjkomen,

Wat een ervaring. Het begon al bij het organiseren van de reis erheen. Via Ryanair konden 
we boeken tegen een aantrekkelijk tarief. Je kunt via internet boeken maar dan moet je wel 
een Credit Card of iets dergelijks hebben. Je krijgt na boeking een e-mail met nummer, dat je 
weer moet uitprinten en op de luchthaven Wheeze moet laten zien. En dan een onderkomen 
zoeken. De hotels in Treviso waren of wel vol, of gewoon zo prijzig dat we kozen voor een 
B&B.(Bed en Breakfast) 5 kilometer buiten Treviso. Eigen toilet en bad/douche tegen een 
redelijk tarief. We werden zelfs afgehaald van Treviso Airport door onze gastheer Loris Specie. 
En dat 's avonds 22.00 uur. Het scheelde gezoek en een taxirit. De kamer die we hebben is 
ruim en is nog tamelijk nieuw. Sanitair ziet er netjes en fris uit. Na nog even wat gedronken 
te hebben met onze gastheer gaan we naar bed. Wij willen er die zaterdagmorgen vroeg uit 
om toch maar zoveel mogelijk mee te kunnen maken. Loris had ons laten zien dat er een 
trein liep van Castagnole naar Treviso en van daaruit ook naar Spressiano. Wat hij niet wist, 
maar nu wel, dat het een Express trein was, die niet op kleine stations stopt, maar enkel de 
grote plaatsen aandoet. Deze ervaring deden we zaterdagmorgen op. Net voor onze neus 
rijdt de trein uit Castagnole weg. De volgende zou bijna 2 uur later komen. Dan maar eerst ff 
een bakje leut halen. Dan zien we een bus staan. Chauffeur rijdt u op Treviso Station? Jawel, 
maar dan moet u bij de Tabacaria kaartjes halen. Hij wachtte netjes op mijn terugkomst en 
zette ons inderdaad redelijk vlot in Treviso bij het station af. En dan maar zoeken welk perron 
je moet hebben. Er waren meer mensen op zoek welk perron ze moesten hebben. Zelfs aan 
de balie wisten ze geen duidelijke uitkomst te geven. Intussen waren al weer enkele treinen 
richting noorden vertrokken. Dan maar buiten kijken of die pendelbussen er al staan. Jawel 
hoor, kleine, voor 15 mensen ingerichte busjes, twee, stonden er. Er werd 40 man in gepropt 
en het duurde ± 1½ uur voordat er één terug was. Op dat moment stond er ruim 400 man te 
wachten, die nog vervoerd wilden worden. Gelukkig kunnen wij met dit volgende busje mee 
op een zitplaats achterin. De rit duurt ruim 30 minuten en we komen rond 11.30 uur aan op 
het parcours. Dat betekende dat we nog net de laatste 2 ronden van de Junioren konden 
meemaken. Gelukkig was het nog redelijk rustig en konden we op meerdere plekken foto-
graferen. En dan is deze wedstrijd alweer gestreden. Snel heb ik een dame gevonden van 
de organisatie. Haar uitgelegd dat vervoer met die 2 busjes nu al, maar zeker morgen,



59

maar vecht zich dan toch weer naar de voorste linies.

In zijn spoor vecht Ramon Sinkeldam zonodig nog harder voor een goede klassering. Even 
weet Thijs zich los te maken van achtervolgers en fietst hij bij de eerste tien in de wedstrijd. 
Het parcours en de eerdere inspanning vergen echter hun tol. Thijs moet op de streep een 
Paul Voss en Ramon Sinkeldam nipt voor laten. Hij eindigt hiermee op een 11e plek. Niet wat 
hij in gedachten had, maar toch, sta er maar en dan op een dergelijk parcours en met een 
dergelijk sterk rennersveld. De Fransen lieten zich eveneens niet onbetuigd, waar de rest van 
de Belgische ploeg minder presteerde. Na de wedstrijd hadden we geen stem meer over, maar 
wel een groot aantal mooie foto's. Nog geprobeerd om Thijs te spreken te krijgen, helaas dat 
lukte vandaag niet meer. Moe maar voldaan vertrekken we na lang wachten wederom met 
het te kleine busje naar Treviso Station, waar we lijn 2 naar Castagnole pakken.
We komen tegen 18.00 uur in Castagnole aan en lopen even bij de plaatselijke Spar binnen. 
Lekker brood kopen, met kaas en wat flesjes drinken. Dan gaan we ff wat eten. Dat was nog 
even een ding, er werd pas vanaf 19.30 - 20.00 uur geserveerd kregen we te horen. Gelukkig 
was de kok bereid om direct aan het werk te gaan en we aten een kwartier later een warme 
hap. Peperoni met friet en biefstuk. Alles in olijfolie gebakken, dus de dagen er na veel lucht 
in de buik. We lopen samen terug naar ons pension, gaan douchen en leggen ons op één 
oor. Het was een mooie maar inspannende dag. 
De zondagmorgen zijn we vroeg op. We willen zo vroeg mogelijk met de bus naar Treviso 
Station. De avond ervoor hadden we al afgerekend met mevrouw Gina, de pensionhoudster. 
Zondagmorgen kwam haar zoon Loris toch nog even kijken en ons een Boarding Ticket over-
handigen. Had hij via internet voor ons verzorgd. Dan lopen we naar de bus, we zijn nog op 
tijd. Ha, de bus komt, maar vertrekt niet direct, want het is Domica, zondag, dan vertrekken 
de bussen om het uur, ipv om het half uur. Dus maar weer even geduld hebben. Zo komen 
we rond 08.30 uur aan bij het Treviso Station. Hier staan 2 grote bussen klaar om de fans
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-

met de start Daphne direct de kop neemt, direct gevolgd door Hanka en een aantal Franse 

De Duitse laat echter zien in een blakende conditie te verkeren en moet met name de Franse 

Vos komt op stoom en weet het voor elkaar te krijgen in een zinderende inhaalrace naar de 

-
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Gingen de aanwezige Nederlanders al uit hun dak tijdens de huldiging van de dames, die 
zelfde middag.....  Het loopt even leeg langs het parcours. Iedereen neemt de komende bijna 
3 uurtjes de tijd om de inwendige mens te versterken. Margo en ik kijken of we nu misschien 
de ander RTV-ers kunnen ontdekken. Maar ook nu komen we ze niet tegen. Lekker rustig 
zal Rudie wel gezegd hebben. Wij nemen plaats op een platform in de zon. Broodjes smeren 
met heerlijke Italiaanse kaas. De vorige avond gekocht dus in Castagnole. Want ontbijt bij 
een Italiaanse B&B bestaat uit een stuk vlaai, koekjes en harde crackers met jam. Het was 
wel even wennen, het vulde de maag, maar ook niet meer dan dat. Dus de bruine boterham-
men gingen er in als koek. Naast ons komen 3 Italianen zitten. Ze spreken ons aan, maken 
een fles Lambrousco openen reiken ons ook een bekertje aan. Uiteraard wordt de fles pas 
weggedaan als tie leeg is, waarbij wij niet vergeten werden. Een grote doos met chocolaatjes, 
de Italianen zijn gek op zoetigheid, ging rond en wij gaven Hollandse drop weg. 

-
end Frans waardoor we een berg aan 

oudste van de 2 anderen sprak al-
leen maar Italiaans en toch konden 
we elkaar redelijk duidelijk maken 

-
ste sprak weer redelijk Duits, wat 
maakte dat er geen taalbarrieres 
meer waren en wij ons 2 uur lang 
over van lees en nog wat konden 
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Dan verhuizen we naar die grote klim, waar we zien dat Lars Boom als eerste naar boven 
rijdt en daarmee de concurrentie noopt extra te bijten. Je ziet tijdens de wedstrijd dat Lars 
de boel onder controle heeft. De Fransman Moret doet een poging weg te geraken, maar 
Lars en de Belgen sluiten gewoon aan. De Belgen moeten het een tijd stellen zonder Bart 
Wellens vooraan, die is gevallen en is aan een inhaalrace bezig. Van Noppen en Thornhout 
zijn de Belgen die wel gas willen geven. Nijs en Vervecken blijven eveneens vooraan. Dan 
geeft Richard Groenendaal op de heuvel richting Finish een flinke snok. De Belgen reageren, 
maar Lars ook en die springt alleen naar Richard toe. Er op en erover, niet meer omkijken 
en alles eruit persen. Hij heeft een voorsprong en bouwt die zelfs nog iets uit. De rest van 
het veld heeft het nakijken. Hij blijft recht en wint overtuigend de Regenboogtrui. Heel de 
Nederlandse schare staat op zijn kop. Verwacht, ja dat hadden ze het wel, maar dan gebeurt 
het ook nog. Feest, vreugde en jolijt. Niet bij de Belgen, want Nijs wordt maar 3e, Vervecken 
4e en hun Bart komt helaas ook te kort. Het was een enerverende race en daar kijken we 
nog lang met plezier naar terug. Volgend jaar is het WK dichterbij huis in Hoogerheide. Ons 
onderkomen daar in de buurt hebben we alvast weer geboekt nu er nog een keuze is.
We zoeken de bus op en worden zeer vlot naar Treviso vervoerd. Lijn 6 brengt ons naar 
het vliegveld, waar we onder het genot van een bakje cappucino de rest van de RTV-ers 
tegenkomen. Zij gaan in de cafetaria eten. Wij vervoegen ons daar ook nog even, want er 
zitten nog bekende mensen. Later beneden in de grote hal zien we Lars en Richard en hun  
fanclubs binnenkomen en dat is uiteraard een feest op zich. We spreken beiden nog even 
aan en moeten net als zij nog een kleine 3 uurtjes wachten voor we het vliegtuig kunnen 
betreden. Dan kunnen we eindelijk inchecken, door de douane heen en maar weer plaats 
nemen in de lounge. Hier zien we Lambert van der Wiel ook nog weer ff terug. Die had, door 
met zijn sponsorkleding op de TV te komen, van diezelfde sponsor zijn gehele reis en ver-
blijf vergoed gekregen. Zo kun je nog eens een reisje maken. Eindelijk kunnen we naar de 
uitgang en lopen we de trap naar het vliegtuig op. Bijna dezelfde plekken als op de heenreis 
hebben we. Rudi, Martin, Martijn, Bert, ze zitten achter en naast ons, gezellig. Het duurt toch 
nog een kwartier alvorens we opstijgen. Maar dan raaast de vogel de startbaan af en zijn 
we los. Eenmaal op koers geraken we in turbulentie met een aantal luchtzakken. Al lezende 
merk ik er gelukkig niet te veel van en komen we in rustig vliegwater. De terugreis duurt nog 
korter dan de heenreis. We hebben wind mee en zijn net iets later dan uur daarna al weer 
in Wheeze. Snel door de douane, parkeertickets betalen en ab mit die Post. In Kleef is de 

rijden we naar Zutphen, laden de boel uit en liggen rond de klok van 2.00 uur eindelijk te pit-
ten. De volgende dag moeten we er al weer vroeg uit. Oppas Oma & Oma. En ik mag weer 
op de middag naar de baas. Rest ons nog te zeggen dat Margo en ik vele honderden foto's 
gemaakt hebben en dat mocht iemand er belangstelling voor hebben men deze foto's mag 
bekijken. We kijken al weer uit naar onze volgende wedstrijd 17 februari in Oostmalle-Belgie. 
Tot Prietproats.......  Margo en Frans de Wit
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ALLEMAAL BEDANKT!! ! !
De organisatoren van de 5e Kasteelcross op 30 december 2007 bedankten de sponsors en ook de 
medewerkers door middel van een advertentie in het huis-aan-huis blad Contact. Aangezien niet ied-
ereen in het verspreidingsgebied van het Contact woont / werkt, wordt hier nog een afdruk geplaatst. 
Iedereen hartelijk dank: sponsors, medewerkers op de zaterdag vooraf, op de zondag, de crossdag, 
maar ook vooral de mensen die (nog weer) hielpen op maandag, oudejaarsdag. Het terrein rondom 
het kasteel weer netjes harken, spandoeken reinigen, enz. Deze mensen gingen ook deze dag nog 
weer door tot 15.00 uur. Iedereen hartelijk dank en lees vooral ook nog zin onderaan de advertentie. 
Hopelijk….volgend jaar weer?!

De organisatoren van de 5e Kasteelcross Vorden
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