Renafdeling
Jaarverslag 2018 en ontwikkelingen 2019
Gedurende het jaar 2018 bestond het bestuur uit 10 leden: Igor Buick (voorzitter), Sandra Bijwaard
(penningmeester), Sander van Poecke (secretaris), Peter Bemelman, Hans van Noort, Marco
Meeuwissen, Maaike Harting, Willem van den Berg, Sjors Handgraaf en Edward Lefeber.
Het jaar 2018 is pas net begonnen als Esmée Visser, al een aantal jaar lid van onze club, Olympisch
kampioen wordt op de 5000m schaatsen in Zuid-Korea. Een grootse prestatie.
In 2018 zijn er weer vele wedstrijden georganiseerd door de RTV. De opening van het seizoen moest
eind februari door de lage temperaturen worden uitgesteld, maar een week later kon er gelukkig wel
worden gestart. Terug van weggeweest dit jaar was de tijdrit competitie. Elke 1e dinsdag van de maand
kon er individueel tegen de klok worden gereden. Ook in 2019 zal de tijdrit competitie een vervolg
krijgen. Verder kon er op de donderdagavond gereden worden en was er de competitie op elke eerste
zondagochtend van de maand.
Begin maart gingen de nieuwelingen en junioren met hun jaarlijkse trainingsweekend naar België.
Ondanks de sneeuw kon er goed worden getraind. Dit resulteerde onder andere dat al vroeg in het
seizoen de nieuwelingen en junioren hun vorm konden tonen. Vooral Frank van den Broek liet zich
zien en het was dan ook een grote tegenvaller toen hij tijdens een klassieker hard ten val kwam en een
week in het ziekenhuis moest verblijven.
In 2018 reden ook weer een aantal renners van de RTV bij SwABo.
Ook dit jaar werd er weer in verschillende categorieën gestreden om de titel van clubkampioen. Er
zaten een aantal mooie wedstrijden bij.
In juni werd het viaduct op het sportpark Ter Specke officieel omgedoopt in ‘Col du Conijn”,
vernoemd naar Bert Conijn. We hopen dat de Col du Conijn nog vaak als scherprechter in de koersen
kan fungeren.
De Luba Ladies Classic Noordwijk werd ook weer in juni georganiseerd. Het werd een mooie
wedstrijd, waarbij een peloton sprintend op de finish afkwam.
Op ons eigen parcours werd ook weer het Jeugdtoenooi georganiseerd. Dit werd een zeer groot succes.
Vooral dankzij de vele deelnemers in de verschillende categorieën en de vele vrijwilligers die alles
mogelijk maakten. We hopen een mooi vervolg in 2019.
Dit jaar waren er ook een aantal nieuwe activiteiten op ons parcours, waaronder de ZoMoCo
(zondagmorgencompetite bij clubs in Zuid-Holland) en het NK voor Burgermeesters. Beide dagen
werden door de deelnemers als zeer positief ervaren.
Op het NK op de weg waren er ook successen voor leden van de RTV met een 2e plaats van Eva
Bijwaard bij de junioren als mooiste prestatie.

Een tegenvaller was dit jaar dat de Tour de Lisse geen doorgang kon vinden. Helaas waren er niet
voldoende aanmeldingen. Voor 2019 wordt bekeken of de Tour de Lisse en een afgeslankte vorm wel
doorgang kan vinden.
In september kon er weer worden deelgenomen aan het Wielercircuit van de Bollenstreek. Ook de
Omloop van Lisse op het Puntenburg parcours was volgens de deelnemers een groot succes. De
wedstrijden waren in Hillegom, Noordwijkerhout, Voorhout en Lisse. De ronde van Lisse vond plaats
op de meest regenachtige dag van september en daarom waren er ook een flink aantal minder
deelnemers.
Ook werd weer meegedaan aan het NCK door een nieuwelingen/junioren ploeg, een dames ploeg en
een elite ploeg. Het zou mooi zijn als er in 2019 ook een jeugd ploeg zou mee kunnen doen.
In oktober werd weer een begin gemaakt met het cross-seizoen. Dit jaar is er een samenwerking
aangegaan met de Noordbikers. De Noordbikers hebben een uitdagend parcours aangelegd en dat
leverde ook verschillende reacties op van de deelnemers. De samenwerking met de Noordbikers heeft
er ook toe geleid dat er op de woensdagavond een grote groep jeugdrenners in 3 verschillende
trainingsgroepen konden trainen.
Op 23 december werd het Open Clubkampioenschappen gehouden. De titels waren voor Sem van der
Putten (nieuwelingen/dames), Stef Marijt (40-), Jeroen van der Vossen (40+) en Jan de Vreede (50+).
Het jaar 2018 werd traditioneel afgesloten met de Oliebollenrace op 31 december. Door onder andere
het zeer mooie weer, waren er 83 deelnemers en zelfs een aantal profrenners (Sebastiaan Langeveld,
Flris Gerts en Ellen van Dijk) wist de weg naar het parcours van de RTV te vinden.
Een nieuwe ontwikkeling bij de RTV was het organiseren van het eerste RTV Wielercafé op 10
december. Met Taco van der Hoorn en Bart Harmsen als sprekers werd het een geslaagde avond.
Inmiddels heeft het 2e Wielercafé al plaatsgevonden en het zal zeker een vervolg krijgen.
Ook een wielrenvereniging moet met zijn tijd meegaan en dus hebben er gedurende de wintermaanden
3 virtuele trainers van Tacx in ons clubgebouw gestaan. Dit heeft zelfs geleid tot de 1e
Clubkampioenschappen Wattmeister op 3 februari 2019, waar Coen Onderwater de hoogste
wattage/kg haalde.
In 2019 zal ook weer Join the Race van de KNWU weer worden georganiseerd. In 6 weken worden
beginnende wielrenners door middel van techniek trainingen klaargestoomd om deel te kunnen nemen
aan wedstrijden.
Namens het RTV renbestuur,
Sander van Poecke

