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Nieuwsbrief 1 

2018 

Beste lezers, 

 

Allereerst de beste wensen voor 2018! We gaan ervan uit dat 

het voor iedereen weer een sportief jaar zal gaan worden 

met vele hoogtepunten. 

 

De lijn die we op de weg hebben ingezet heeft zich ook in het 

veld doorgetrokken. Wekelijks strijden onze renners met 

succes mee voor de podiumplaatsen en zijn ze in grote 

getalen te zien bij de vele veldritten in het land. 

 

Ook de MTB’ers rijden voor het eerst een compleet seizoen 

bij de Toma Cycles Cup. 

 

Dit keer is het een extra lange editie want we hebben veel te 

melden. Naast een groot aantal nieuwtjes zullen ook de 

aankomende bestuursverkiezingen aan bod komen. 

 

De redactie 
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Laatste nieuws 
 

Kleding 
 

De uitgave van onze clubkleding is nu in handen van 

Marieke van Stiphout (moeder van Iva) en Kim Breuer 

(moeder van Pepijn). Zij hebben de taken overgenomen 

van Christel Tollens. Via deze weg willen wij Christel 

bedanken voor haar jarenlange inzet! 

 

Als je vragen hebt of je wil een afspraak maken met 

betrekking tot de clubkleding dan kun je Kim of Marieke 

via de mail bereiken: 

mstip.mvs@gmail.com (Marieke) 

kim@mbreuer.nl (Kim) 

Graag beiden in de mail zetten! 

 

NK Veldrijden Jeugd 2019 
 

Recent hebben wij van de KNWU vernomen dat wij het 

NK Veldrijden Jeugd 2019 mogen organiseren. Wij zijn 

zeer vereerd dat de keuze op ons is gevallen. Mede 

dankzij de goede organisatie van de Helmcross 2017 is 

de KNWU ervan overtuigd geraakt dat wij de juiste 

kandidaat zijn om dit evenement in goede banen te 

leiden. 

 

 
 

De locatie is ook al bekend; Recreatiegebied Berkendonk. 

 

Het kernteam is al bij elkaar geweest om de eerste zaken 

te bespreken. Binnenkort zouden wij graag een beroep 

op jullie willen doen om een steentje bij te dragen om dit 

NK een succes te laten worden. De exacte datum zal ook 

spoedig bekend gemaakt worden. 

 

Wegwedstrijden 
 

De GP Cor Vriens zal dit jaar een criterium worden in de 

wijk Brouwhuis en zal plaatsvinden op 22 april 2018.  

 

Op 2e pinksterdag, de traditionele datum voor 

het baanomnium, zullen we in Someren een 

jeugdronde organiseren. Deze herstellen we in 

ere, op hetzelfde parcours als in het verleden 

gereden werd. 

 

Het baanomnium zal dit jaar niet plaatsvinden. 

Wij hopen hiermee volgend jaar (2019) weer 

terug te komen in een nieuw jasje. 

 

Algemene Leden 
Vergadering 2018 
 

Op maandag 5 februari zal de ALV 2018 

gehouden worden. Ieder lid en ouders zijn van 

harte uitgenodigd. De ALV zal in de kantine 

gehouden worden en zal om 19:30 beginnen. De 

agenda zal spoedig doorgestuurd worden. 

 

Clubkampioenschappen 
 

Zondag 14 januari 2018 zijn de clubkampioen- 

schappen veldrijden & mountainbike op onze 

baan.  

We verwachten dat alle renners van de jeugd- 

categorieën aanwezig zullen zijn om te gaan 

strijden voor de eer en de winnaars zich een heel 

jaar lang clubkampioen mogen noemen. 

De wedstrijd zal op grotendeels hetzelfde 

parcours gereden worden als de Jos van der 

Vleuten cross de week erop. Dus je kunt ook 

meteen het parcours eens verkennen. 

 

Om 10:00 uur beginnen categorie 1 en 2. Om 

10:30 uur zal het startschot gegeven worden 

voor categorie 3 en 4. Als laatste zullen om 

11:00 uur de categorieën 5,6 en 7 van start 

gaan om uit te maken wie clubkampioen 2018 

zal gaan worden. 

Rond de klok van 11:30 is het de beurt aan de 

ouders en trainers om te laten zien hoe snel zij 

kunnen fietsen. 
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Wedstrijdverslagen 
 

In het verleden werd er aan onze renners gevraagd om 

een wedstrijdverslag in te leveren zodat we deze op 

Facebook en Twitter konden plaatsen. Wij zouden deze 

traditie graag weer in ere herstellen. Daarom is ons 

verzoek aan de ouders en renners die dit lezen, om 

regelmatig een kort stukje te schrijven en eventueel te 

voorzien van een foto naar ons te sturen. Dan zorgen wij 

dat dit op onze website en Facebook terecht komt. Je 

kunt het stukje mailen naar info@rtcbuitenlust.nl. 

 

Jos van der Vleuten cross 

Op zaterdag 20 januari zal wederom de Jos van der 

Vleuten cross gehouden worden op ons complex. Er zijn 

al veel deelnemers ingeschreven, dus het beloofd weer 

een mooi spektakel te worden tijdens deze avond veldrit. 

Ook hierbij hopen wij weer van jullie diensten gebruik te 

mogen maken. 

 

Even voorstellen... 
 

Velen van jullie hebben hem al wat langer zien 

rondrijden tijdens de woensdagavond cross- trainingen 

van Henk en Ferdi. Eerst in een ander tenue, maar sinds 

dit jaar in de blauwe Buitenlust outfit; Arnaud van 

Leest. 

 

Zoals hierboven staat is mijn naam Arnaud van Leest, 34 

jaar en vader van Jens en Stef. Sinds mijn 8e jaar rijd ik 

wedstrijden op zowel de weg als in het veld. Nadat ik in 

2009 mijn laatste seizoen uitkwam bij de categorie Elite 

(met als hoogtepunten voor mij persoonlijk de 

Koppenbergcross, De GP Sven Nijs en de Vlaamse Pijl) 

ben ik een stap teruggegaan naar de Amateurs waar ik 

nu nog regelmatig wedstrijden bij rijd.  

 

Nadat ik van Oudenbosch verhuisd ben naar Bakel, was 

ik nog altijd lid bij ZTRC Theo Middelkamp waar ik vanaf 

de junioren reed. Maar dit seizoen was het voor mij tijd 

voor wat nieuws. Nieuwe kleding, een mooie locatie om 

te trainen en jeugdrenners waar ik hoop de ervaringen 

die ik de afgelopen jaren heb opgedaan mee kan gaan 

delen, want de jeugd is tenslotte de toekomst. Daarom 

was mijn besluit niet moeilijk om naar RTC Buitenlust te 

gaan.  

 

Na wat gezellige woensdagavondtrainingen heb ik dus 

mijn licentie aangevraagd en ben ik lid geworden. Ik heb 

bij RTC Buitenlust al met wat mensen kennis gemaakt en 

werd er zeer gastvrij ontvangen, het voelde als 

thuiskomen. Ik heb mijn “debuut” gemaakt in de kleding 

van RTC Buitenlust in de Nationale veldrit van 

Huijbergen, hier finishte ik als 22e.  

 

Ook zal ik 14 januari deelnemen aan het NK in 

Surhuisterveen en hoop ik daar een mooie uitslag te  

 

rijden. Ik zal komende tijd dus voor RTC 

Buitenlust uitkomen en probeer komende 

zomer regelmatig mee te trainen op de weg .  

 

Tot slot wil ik iedereen meegeven dat plezier 

hebben in de wielersport in welke vorm dan 

ook het belangrijkste is. Ik geniet nog elke 

keer als ik een nummer op speld of ga trainen, 

dit is ook de reden waarom ik al bijna 26 jaar 

wedstrijden rijd. 

 

Wielertrainer 2 
 

In de vorige nieuwsbrief maakten wij er al 

melding van dat Bjorn van Dijk (MTB) en Fons 

van Katwijk (CX/Weg) zouden gaan beginnen 

met hun WT2 opleiding. 

Inmiddels hebben zij deze met goed gevolg 

afgerond en mogen zij zich Wielertrainer 2 

noemen. Proficiat met het behalen van jullie 

WT2! 
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Bestuursverkiezingen 

Één van de onderwerpen op de agenda van de ALV 2018 zullen de bestuurs- verkiezingen zijn. De 

functies van het bestuur zullen een aantal kleine veranderingen ondergaan en de meeste posities zijn 

verkiesbaar. 

Als je interesse hebt in een bestuursfunctie kun je jezelf opgeven bij onze secretaris, Michel van 

Kempen (info@rtcbuitenlust.nl). Zorg dan ook dat je een goed verhaal aanlevert zodat het voor de 

kiezers duidelijk is voor welke functie je jezelf verkiesbaar stelt en wat je verwacht dat je bijdrage zal 

kunnen zijn. Het is mogelijk om je tot 25 januari op te geven. Voor meer informatie over de TBV’s van 

iedere functie kun je ook bij Michel terecht. 

 

Bestuursfunctie (verkiesbaar) Kandidaten 

Voorzitter Fons van Katwijk 

Sportzaken Rob Thaens 

Operations Joop Engelen 

Facilitair Wim Engels 

Penningmeester  

Tijdens de ALV is er voor de kandidaten de gelegenheid om je verhaal te doen en voor de leden om 

vragen te stellen alvorens zij een stem uit kunnen brengen op de door hun gewenste kandidaat. 

Uiteraard kan er alleen gestemd worden als er meerdere kandidaten zijn, dus aarzel niet en geef je 

op!  

De reeds aangemelde kandidaten zullen in deze nieuwsbrief voorgesteld worden: 

 

Fons van Katwijk – Kandidaat Bestuursfunctie Voorzitter 

 

Na wat trainingen op het befaamde baantje van RTC Buitenlust was ik er helemaal klaar voor. Het was 

zondag 3 april 1988 en ik, de 8-jarige Fons van Katwijk, stond voor het eerst aan de start van een 

echte koers. Ik reed podium en was meteen verkocht aan deze fantastische sport. Nu vele jaren en wat 

omzwervingen verder ben ik weer geregeld te vinden bij dat fameuze wielerbaantje van die mooie club 

RTC Buitenlust uit Helmond.  

 

Samen met mijn vrouw Liesbeth en onze 4 kinderen woon ik in Handel. Onze oudste is dit jaar 

begonnen met wielrennen en dat betekende voor mij een nieuwe start bij RTC Buitenlust. Samen met 

verschillende mensen van de club met diverse zaken aan de gang gegaan.  

Daarop is de vraag gekomen of ik me verkiesbaar wil stellen voor de 

rol van voorzitter. Dit wil ik graag doen om vervolgens samen met 

andere mensen van onze mooie club te werken aan een veilige, 

sportieve en saamhorige omgeving voor onze renners en rensters.  

 

Hopelijk kan ik vaak een beroep doen op jullie en gaan we er samen 

tegenaan want samen maken we Buitenlust. Mocht je vragen of 

opmerkingen hebben, spreek me dan a.u.b. aan. Het liefste gewoon 

live en anders via allerlei varianten van de digitale snelweg of de 

telefoon. 
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Rob Thaens –  

Kandidaat Bestuursfunctie Sportzaken 
 

Mijn naam is Rob Thaens, 55 jaar oud, geboren in  

Eindhoven, maar woon al vanaf mijn 11e jaar met  

heel veel liefde en plezier in Someren. 

 

Ik ben ruim 12 jaar geleden met Buitenlust in contact gekomen doordat mijn zoon en dochter ook 

gingen fietsen. Helaas fietsen beide niet meer (vanwege school en andere prioriteiten), maar ik ben 

toch bij Buitenlust gebleven als trainer, begeleider (dames) en nu als hoofdtrainer. 

Acht jaar geleden heb ik mijn WT2 (wielertrainer 2) diploma gehaald en ben nu voor mijn functie als 

hoofdtrainer bezig met de opleiding WT3 (wielertrainer 3) die ik begin komend jaar verwacht af te 

kunnen afronden. 

Samen met Mark Klerkx en Joop Engelen hebben wij het beleidsplan Buitenlust 2.0 geschreven, als 

onderdeel hiervan wilde ik mij dan ook kandidaat stellen voor de bestuursfunctie Sportzaken. 

 

Mijn doel is om Buitenlust niet alleen sportief, maar ook als verenging weer aan de top van  

Nederland te krijgen. Als onderdeel hiervan ben ik het afgelopen jaar heel druk geweest om het NK 

Veldrijden Jeugd 2018/2019 naar Helmond te halen. Iets wat uiteindelijk ook gelukt is, waardoor we 

met zijn allen iets moois kunnen neerzetten en we Buitenlust weer op de kaart gaan zetten. 

 

Op dit moment train ik samen met onze trainers op dinsdag en donderdag onze jeugd en geef ik elke 

zaterdagochtend een off-road clinic voor kinderen maar ook voor hun ouders. 

 

Joop Engelen – Kandidaat Bestuursfunctie Operations 
 

De meeste mensen zullen mijn stem eerder herkennen dan mijn uiterlijk. Ik ben Joop Engelen, één van 

de speakers bij de wedstrijden (op de onderstaande foto links). Van mijn 10e tot mijn 20e ben ik zelf 

actief geweest als coureur bij Buitenlust.  

Ik werd al vroeg in mijn leven door het wielervirus besmet en kom er gelukkig niet vanaf.  

Ik woon samen met Dana en we hebben samen 2 kinderen, Joep en Sam. Ook Ties maakt deel uit van 

ons gezinnetje, hij is de oudste zoon van Dana. 

Buitenlust heeft een speciaal plekje voor mij.  

Ik heb aardig wat uurtjes doorgebracht bij en met de  

club. Eind 2016 heb ik samen met Mark (rechts op  

de foto) en Rob aan de wieg gestaan van de beleids- 

notitie die voor de club opgesteld is. 

 

Nu deze notitie uitgerold gaat worden wil ik de club  

graag vooruithelpen. Daarom stel ik mijzelf kandidaat 

voor de bestuursfunctie Operations. Daarmee word ik  

verantwoordelijk voor het organiseren van wedstrijden 

en het werven van sponsoren.  

 

Dit doe ik met veel plezier, maar ik kan het niet alleen. 

Buitenlust zijn we samen, het zou daarom fijn zijn dat  

iedereen zijn/haar beste beentjes voor (blijft) zetten  

om onze mooie vereniging toekomst proof te maken. 
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                                                                     Wim Engels –  

                    Kandidaat Bestuursfunctie Facilitair 

 

                                                                     Ik ben Wim Engels, inmiddels 51 jaar en op mijn 

13de begonnen met fietsen bij Buitenlust. Daar heb ik actief wedstrijden gereden tot en met de amateurs 

(nu beloftes). Door een hernia ben circa 12 jaar gestopt met fietsen en heb in deze tijd aan motor- en 

zijspanrace gedaan. 

 

Tot mijn dochter begon met wielrennen bij Buitenlust ben ik ook weer begonnen met fietsen. Ik train nu al 

bijna 10 jaar de jeugd en nieuwelingen bij Buitenlust en heb al een aantal jaren in het bestuur gezeten. Dit 

doe ik nog steeds met heel veel plezier. 

 

Sponsoren 
 

Via deze weg willen wij ook onze shirt- en baansponsoren bedanken en alle andere sponsoren die regelmatig 

een financiele bijdrage hebben geleverd om één van onze evenementen mogelijk te maken.  

 

 
 

 

 
 

 

 


