
     

Nieuwsbrief 
 

Januari 2022  

Beste leden. 
 
Laat ik beginnen, namens het bestuur van 

WTC, met jullie allemaal een gezond en 

sportief 2022 te wensen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de sluitingsrit van 17 oktober 2021 is er 

nog volop gefietst op de zondagochtend en 

woensdagmiddag. Na de persconferentie 

van 25 januari kan er weer in groepsver-

band worden gesport.                              

Als richtlijn adviseert de NTFU onder nor-

male omstandigheden een maximale 

groepsgrootte van 14 personen op de weg 

en 12 op de MTB. Ga na of dit ook in coro-

natijd kan, door te kijken naar factoren als: 

• de route (is er veel of weinig verkeer); 

• de weg (fiets je over brede fietspaden, 
polder- of dijkwegen of juist over smalle 
weggetjes en singletracks) 

• het tijdstip (in het weekend of door de 
weeks); 

• het weer (bij mooi weer trekken meer 
mensen erop uit); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovendien draag je zo bij aan een positief 

imago van onze sport. Andere weggebrui-

kers ergeren zich aan grote groepen. Vaak 

onterecht. Laat zien dat wielersporters juist 

rekening houden met anderen en denk goed 

na over de groepsgrootte en je eigen ge-

drag als je de weg of trails opgaat.   

Ook al mogen we weer in groepen fietsen, 

die 1,5 meter afstand tot andere wegge-

bruikers geldt nog wel steeds.                 

Met deze tips ga je veilig en verantwoord op 

weg: 

- Geef elkaar de ruimte;                                           

- Ga voor routes over rustige wegen;             

- Kijk ver vooruit;                                                         

- Gebruik een bel;                                                        

- Haal alleen in als er voldoende ruimte is;   

- Maak afspraken.                                                     

Deze afspraken en de gedragscode racefiets 

worden tijdens de ALV van 15 februari 2022 

verder toegelicht, zodat wij dit kunnen toe-

passen tijdens onze mooie tochten. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 



 

De Pen.           

Dank je wel Meike voor het doorgeven van de 
PEN! 

Ik ken je nog niet persoonlijk, maar dat zal er 

dit jaar zeker een keer van komen. 

Zoals gezegd, mijn naam is Gijs Kooijmans, ik 

ben 71 jaar oud en sinds medio 2021 pas lid 

van deze geweldige club.  

In het verleden heb ik als wel eens meegere-

den met de club, maar van een lidmaatschap 

is het niet eerder gekomen.  

Ik ben getrouwd met Ria en we hebben samen 

4 kinderen, Sandra, Esther, Marina en Jeroen. 

Jeroen is er helaas niet meer, hij is door een 

plotselinge hartstilstand op  29 september 

2012 overleden. Dat gebeurde ook nog eens 

in Parijs, toen hij samen met 2 vrienden de au-

toshow daar wilde bezoeken. Ze waren de dag 

ervoor vertrokken en hebben ’s-avonds nog 

een prachtig optreden van Armin van Buuren 

bijgewoond in Euro-Disney. De volgende och-

tend, vlak voor vertrek naar de autoshow heeft 

hij op het toilet een hartstilstand gekregen. Re-

animatie mocht niet meer baten. 

Hij is niet ouder mogen worden dan 22 jaar. 

Mijn vrouw Ria is in 1991, toen Jeroen 1 jaar 

was, slechtziend geworden wat een enorme 

impact heeft gehad op het hele gezin en na-

tuurlijk nog steeds heeft voor Ria. Ze slaat zich 

er kranig doorheen en gaat zoveel mogelijk 

fietsen, samen met mij, maar ook zeker alleen 

en let dan heel goed op. 

Laat ik iets over mezelf vertellen. 

Ik heb na een paar omzwervingen 41½ jaar 

gewerkt bij de gemeente Den Bosch en ben 

daar altijd werkzaam geweest in de schuld-

dienstverlening.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Als 1
e
 schuldhulpverlener gestart en geëindigd 

in een team van 35 personen. 

Altijd met heel veel plezier gewerkt.  

Ik ben nu nog Babs, buitengewoon ambtenaar 

van de burgerlijke stand, en mag dus huwelij-

ken sluiten. Mijn 1
e
 huwelijk was van een van 

de dochters, Esther, en sindsdien heb ik er 

zo’n 170 gedaan. Heel leuk werk, waarbij ik 

me zoveel mogelijk in dienst stel van het paar. 

 

Over de club kan ik kort maar heel duidelijk 

zijn; Een fantastische club van mensen, waar 

je je meteen thuis voelt en waar alles perfect 

georganiseerd is. 

ik had eerder lid moeten worden! 

Ik ken b.v. Jo v.d. Rijdt al van jaren geleden, 

toen we samen regelmatig van Veghel naar 

Den Bosch fietsten naar ons werk. Er werd 

toen stevig doorgetrapt! 

Ik geef bij deze graag de PEN door aan Jo, als 

hij hem tenminste nog niet gehad heeft. 

 

Veel fiets plezier allemaal dit nieuwe jaar 

2022!! en….. Blijf gezond!! 

 

 

 

 

 

 

Gijs Kooijmans 



 
                                                               

 

 

 

 

ALV 15 februari 2022                                                

Start seizoen 13 maart 2022 

Navigatieavond: 31 maart 2022                                                            

Klaver van Brabant 17 april 2022 

Fietsweekend: 23-24-25 september 2022 

Sport 2000 VTT Zijtaart 27 november 2022 

 

ALV: 

Op 15 februari houden we onze Algemene  

Ledenvergadering bij Frank en Yvonne Kleijn-

geld. We houden ons aan de dan geldende 

coronaregels. De agenda krijgen jullie via on-

ze secretaris via de e-mail. 

 

Start seizoen: 

We mogen weer in groepen fietsen en we 

starten het seizoen 13 maart. De snerttocht 

van 16 januari hebben we moeten annuleren 

en we hebben, als bestuur, besloten om het 

seizoen te starten met een snerttocht.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We veranderen m.i.v. 13 maart naar een 

nieuwe indeling van de groepen: 

A: blijft A;                                                                    

AB: wordt B;                                                            

B: wordt C; 

C: wordt D; 

En de Damesgroep.                                                      

Het programma wordt op de ALV gepresen-

teerd en toegelicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navigatieavond: 

De 1e navigatie van 7 oktober was goed be-

zocht. De behoefte en nieuwsgierigheid is 

groot bij onze leden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We willen, als bestuur, een tweede navigatie-

avond organiseren op 31 maart bij Frank en 

Yvonne Kleijngeld.                                                             

Heb je belangstelling: je kunt je, voor 24 

maart, aanmelden bij Annie van de Nieuwen-

hof:                                                                                              

avdnieuwenhof@home.nl.  

 

Ledenwerving: 

De werkgroep bestaat uit Eddy, Johnny, Rob 

en Walter. Ze hebben als doel om “corona-

fietsers” bij onze club te betrekken door  

fietsavonden te organiseren waarin onder   

begeleiding aspirant-leden wordt geleerd   

hoe in groepen te fietsen. De aspirant-leden 

worden bereikt door flyers, Facebook en In-

stagram   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


