Jaarverslag Renafdeling 2015
Na de algemene ledenvergadering van 2015 heeft het bestuur versterking gekregen en bestaat het
bestuur uit 10 leden; Peter Bemelman voorzitter, ondergetekende secretaris, Arie Drost
penningmeester en Hans van Noort, Bert Conijn, Marco Meeuwissen, Paul Alkemade, Willem van den
Berg, Sjors Handgraaf en Wouter de Groot waren lid van het bestuur. In 2015 is het ledenaantal
gedaald van 296 leden naar 288 leden.
Op 22 januari begint het jaar met de sponsoravond bij hotel Golden Tulip te Noordwijk, hier werden
alle sponsors persoonlijk toegesproken door onze voorzitter. Gert Jakobs werd bereid gevonden om
een presentatie te verzorgen, welke in goede aarde viel.
De Junioren en Nieuwelingen hadden hun jaarlijks trainingsweekend in de uitdagende heuvels van
Zuid-Limburg. Ze hebben hun conditie kunnen aanscherpen van 6 tot 8 maart onder zomerse
omstandigheden.
De SWaBo ploegenvoorstelling was dit jaar op 12 maart in het koetshuis van Kasteel Keukenhof, in
totaal zijn er 23 SWaBo renners waarvan 9 renners van de RTV, t.w. Sjors Handgraaf, Frank Niewold,
Michael McKay, Coen Onderwater, Didier Caspers, Roy Dofferhoff, Martijn Admiraal, Flip Alkemade en
Ronald van Egmond.
Gedurende het jaar 2015 werden er vele wedstrijden georganiseerd door de RTV-medewerkers. Op
ons eigen parcours begonnen we op 1 april met de woensdagavond competitie en op 2 april met de
donderdagavondcompetitie. De woensdagavondcompetitie was dit jaar open gesteld voor KNWU
basispashouders en licentie renners. De donderdagavond was alleen toegankelijk voor KNWU
basispashouders en 50+ licentiehouders.
Er waren druk bezochte en minder druk bezochte wedstrijden, hetgeen aanleiding is om deze
competitie goed te evalueren.
Woensdagavond 29 april werd het jaarlijkse clubkampioenschap op de weg verreden. In totaal
streden 38 renners en rensters om de titels in de vijf categorieën. De harde wind maakte er een
selectieve wedstrijd van, uiteindelijk trokken Coen Onderwater en Michael McKay de stoute schoenen
aan om twee ronden voor het eind weg te rijden. Thijs Bijwaard won de sprint van het peloton. Onze
clubkampioenen voor 2015 zijn , Eva Bijwaard bij de nieuwelingen/dames, Thijs Bijwaard bij de
junioren, Coen Onderwater bij de Elite/beloften, Sjoerd van Kampen bij de senioren en Ron Kortekaas
bij de veteranen.
In april werd ook het clubkampioenschap voor de jeugd gehouden, de volgende jeugdrenners kunnen
zich een heel jaar clubkampioen noemen, categorie 1 Stefanie Koot, categorie 3 Ingmar vd Bosch,
categorie 4 Bryan Zoneveld, categorie 5 Youp de Vos, categorie 6 Etienne van Poecke, categorie 7
Bob Gerritsen en bij categorie 8 Franks vd Broek.
Zondag 14 juni was het de beurt aan de 50+ en 60+. Deze wedstrijd is in samenwerking met de
Veteranen Belangen Vereniging Nederland. In beide categorieën werd 75 minuten gestreden om de
titel.
Buiten ons parcours organiseerde we de mooie klassieker Noorwijk Lady’s Classic. Deze 120 kilometer
lange wedstrijd voor elite dames werd verreden op dinsdag 16 juni. Er was een gemêleerd wielrenners
veld van een kleine 100 dames, 28 dames hebben de wedstrijd niet kunnen uitrijden en van de
overige 70 renners kwam Rozanne Slik als eerste over de streep. De RTV renster Anne Huinen wist
een mooie 11de plek te bemachtigen.
In de week van 22 t/m 27 juni werd de 40ste editie van de Tour de Lisse georganiseerd. Dit lustrum
jaar werd gestart met een proloog vanaf de Engel, zoals ook ooit de eerste Tour de Lisse werd

gestart. Op woensdag avond was een genodigde avond voor alle sponsors en oud winnaars. Onder
het genot van een hapje en drankje werden oude herinneringen opgehaald. Cees Langeveld was in de
voorbereiding voor zijn boek over 40 jaar Tour de Lisse, maar moest wachten tot de 40ste editie
verreden was. Iwan Hulsebosch schitterde van het begin tot eind op het podium en Cees kon deze
winnaar gaan bijschrijven. Het boek werd op 20 september overhandigd aan de weduwe van de
oprichter Jan van Kesteren.
In de maand juni werden de Nederlandse kampioenschappen verreden voor de licentie houders. De
volgende RTV renners hebben deelgenomen, Ingmar v.d. Bosch 7e plaats categorie 3, Gwen
Langeveld 39e plaats categorie 4 meisjes, Eva Bijwaard 43ste plaats Nieuwelingen meisjes, Thijs
Bijwaard 74ste plaats Junioren, Anne Huinen 17de plaats Junioren dames, Roy Dofferhoff 27ste plaats
Belofte, Coen Onderwater 90ste plaats Belofte, Wouter de Groot 18de plaats Elite mannen, Sjors
Handgraaf 34ste plaats Elite mannen en Sebastiaan Langeveld 62ste plaats bij de profs.
Voor de licentie renners wordt het Raboklassement bijgehouden, voor alle KNWU wedstrijden kunnen
de RTV renners en rensters punten verdienen en daarvoor wordt een klassement bijgehouden. Dit
jaar waren de meeste punten behaald door Eva Bijwaard met 215 punten, tweede plaats door Anne
Huinen met 166 punten en de derde plaats was voor Sjors Handgraaf met 143 punten.
Voor de KNWU basispashouders werd als afsluiting van het wegseizoen 2015, het Rabobank
Wielercircuit Bollenstreek georganiseerd. In totaal werden er 4 wedstrijden gereden en gestreden om
de kampioenstitel. De wedstrijden waren in Noordwijkerhout, Voorhout, Hillegom en als afsluiting in
Lisse. De geplande wedstrijd in Noordwijk werd op de avond zelf afgelast in verband met het slechte
weer. De begeerde titels gingen naar Bob Jonkheer bij de 40- en André van Reek bij de 40+.
Als afsluiting voor de licentie houders was de deelname aan het NCK. Na vijf jaar werd er weer
deelgenomen door een dames ploeg. Op 26 september werd de ploegentijdrit verreden, de dames
van de RTV De Bollenstreek mochten de spits afbijten. De ploeg bestond uit Esther van Veen (elite),
Kimberly Nieuwerth (belofte), Anne Huinen (2e jaars junior) en Eva Bijwaard (1e jaars nieuweling). Zij
behaalden een verrassende 8ste plaats. Daarna was het de beurt aan het zeer jonge mannen team.
De deelnemende renners waren, Sjors Handgraaf (elite), Frank Niewold (elite), Coen Onderwater (2e
jaars belofte) Roy Dofferhoff (1e jaars belofte), Ronald van Egmond (1ejaars belofte) en Martijn
Admiraal (1e jaars belofte). En ook zij kijken tevreden terug op hun 28ste plaats.
Op 11 oktober ging het cross-seizoen van start en op 20 december werd onder lenteachtige
omstandigheden het Open Clubkampioenschap verreden. Job de Ridder kreeg de
clubkampioenschapstitel bij de 40- (senioren), Frenk Dofferhoff bij de 40+ (veteranen) en Eva
Bijwaard bij de categorie nieuwelingen/dames. Mara Vergeer bij categorie 1, Luke Langelaan bij
categorie 2, Nick Warmerdam bij categorie 3, Ingmar v.d. Bosch bij categorie 4, Bryan Zonneveld bij
categorie 5, Youp de Vos bij categorie 6 en Stijn Verweij bij categorie 7.
De populair wordende strandraces worden door onze renners goed bezocht. Op 13 december werd
het NK verreden in Noordwijk. Thijs Zonneveld kon de eerste plaats behalen en met de gouden
medaille naar huis terugkeren.
Het jaar 2015 werd traditiegetrouw afgesloten met de oliebollenrace. Deze open wedstrijd werd door
80 renners aan deelgenomen en werd wederom gewonnen door Koos Jeroen Kers van de continentale
ploeg Babydump Cycling Team. Na afloop reikte renvoorzitter Peter Bemelman in het overvolle
clubhuis de premies uit en werd er onder het genot van een drankje en de traditionele oliebollen nog
in een gezellige sfeer nagepraat.
Namens het RTV renbestuur,
Sandra Bijwaard

