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fietscrossvereniging Zoetermeer '77

CLUBBLAD
door Ruud de Backer
Veel later dan dat ik zelf eigenlijk had gewild, het tweede
clubblad dit jaar. De eerste reacties op de nieuwe lay-out
waren positief, ook het feit dat het per mail werd
verzonden is over het algemeen goed ontvangen al
waren er enkelen onder u die graag het ouderwetse
stukje papier zouden willen vasthouden. In dit clubblad
aandacht voor het clublogo. Eigenlijk veel te laat nog een
bericht over het Nederlands kampioenschap. Helaas
missen we “De fiets van” en “De techniek”, ik hoop erop
dat in de toekomst deze bijdragen weer zullen
verschijnen.

VAN HET BESTUUR

Een evenementen vergunning inclusief een opzet voor
een camping zijn reeds aangevraagd en er is een team
geformeerd die de TC organisatie op zich neemt.
Als bestuur realiseren we ons, dat er in de komende tijd
veel zal worden gevraagd van alle leden. Om maar een
idee te geven, er zijn ruim 100 vrijwilligers nodig over de
3 dagen om alles in goede banen te lijden. Hierbij krijgen
we gelukkig ook ondersteuning van de Afdeling West en
de KNWU, maar er zal zeker een zwaar beroep op u
allen worden gedaan. Als bestuur rekenen we dus op u.
Transponders
In 2008 zullen de TC’s verreden worden met
zogenaamde transponders. Dit zijn apparaatjes, die aan
je fiets worden gemonteerd en die een signaal afgeven
t.b.v. de uitslagen. De KNWU is nog in onderhandeling
met de leverancier met betrekking de prijs, maar
waarschijnlijk zijn de kosten voor de rijders die TC’s
rijden.

door Hugo Diks

Top Competitie en Afdelings Kampioenschap
Ik mag iedereen feliciteren. Onze ambitie wordt
waargemaakt. Toen onze vereniging geconfronteerd
werd met verhuizen van de locatie bij het Stadshart naar
het Buytenpark, hebben we de ambitie uitgesproken, dat
de nieuwe locatie een NK-waardige baan moest worden.
Daar hebben we met zijn allen keihard aan gewerkt (en
nog steeds) en onze inspanningen zijn nu beloond. In
2008
organiseert
de
Fiets
Cross
Vereniging
Zoetermeer’77 de laatste TopCompetitie (TC) in het
laatste weekend van de herfstvakantie.
Bij het organiseren van een TC geeft de Afdeling West je
de mogelijkheid om het weekend voorafgaande aan de
TC een Afdelingskampioenschap (AK) te verrijden. En
ook dat lijkt gelukt (moet nog formeel bevestigd worden).
Dit betekent dus, dat onze vereniging op 19 oktober de
laatste AK organiseert inclusief prijsuitreiking en het
weekend erna van vrijdag 24 oktober 2008, 16.00 uur t/m
26 oktober 18.00 uur de laatste TC inclusief
prijsuitreiking.
Met de organisatie van een AK hebben we al ervaring,
maar een TC vraagt wel veel meer. We zijn dan
gastorganisatie van ca 1500 bezoekers.

TV West
In het kader van kennismaken met minder bekende
Olympische sporten en de strijd tegen te weinig
beweging worden een aantal TV afleveringen gemaakt
door TV west.
Onze vereniging is benaderd om hiervoor rijders te
leveren in de leeftijdscategorie van 8 tot 13 jaar. Omdat
de tijd nogal kort was voor de aanmelding, hebben wij als
bestuur en in overleg met de trainers besloten hiervoor
Brent Levinga, Stan Frambach en Sidney Laman te
vragen. Allen hebben graag ingestemd en zij zullen
binnenkort in een 18 minuten durende uitzending te zien
zijn. Uiteraard houden we u op de hoogte van de juiste
datum. U ook een TV-ster: er zal ook gefilmd worden
tijdens trainingen.
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Logo
Zoals al aangekondigd in de FLASH zijn we “bevallen”
van een nieuw logo. Als bestuur zijn we zeer trots. De
twee vlaggen zijn binnen, u heeft het logo gezien op 23
oktober en ook heeft u kennis genomen van het clubshirt,
al met al zijn we trots op deze nieuwe identiteit, ook wij
kunnen ons nu presenteren als vereniging. Voor het shirt
zijn we nog wel op zoek naar sponsors, we willen het
shirt zo betaalbaar mogelijk maken. Als iemand een
bedrijf of kennis heeft die hiervoor wel voelt, laat die dan
contact opnemen met Ruud de Backer van het bestuur of
één van de andere bestuursleden.
Inspraak
In de laatste bestuursvergadering is onze verbinding met
de leden aan de orde gekomen. Het kan zijn, dat er
ideeën leven onder de leden die niet doordringen tot het
bestuur. Ideeën kunnen gaan over het bestuur, de
training, de trainers, de tijden, de wedstrijden, de baan,
de kantine etc.etc.. Alles wat jij belangrijk vindt is
bespreekbaar. Als bestuur zijn wij natuurlijk unaniem van
mening, dat wij er zijn voor de leden en als zodanig willen
wij dan ook iedereen uitnodigen om vooral ideeën te
spuien. Een eerste aanzet is gemaakt en er zal met een
bepaalde regelmaat aan de rijders of groepje rijders
gevraagd worden naar verbeterpunten. Ik hoop hierbij op
een positieve respons.

GESPREK MET LEDEN
door Anne-Joan de Groot
Onlangs hebben Fanky, Ruud, Marcel en ik zoals
afgesproken tijdens de laatste bestuursvergadering met 3
groepen van ca. 6-8 leden gesproken.
Alhoewel we nog niet iedereen gesproken hebben,
hebben we toch al een aardige beeld gekregen wat de
rijders in de komende tijd graag zouden willen.
Vandaar dat ik toch alvast een stukje geschreven heb. Ik
geef toe dat het wat prematuur is, maar het clubblad
komt nu eenmaal op korte termijn uit en bij een volgend
clubblad is dit alweer achterhaald. Bovendien denk ik dat
het geen kwaad kan op deze wijze duidelijkheid te
verstrekken aan de ouders, toch enigszins bevreemd
opkeken, dat hun kroost de helft van de training binnen
zat.
Verder denk ik op deze wijze de leden duidelijk het
gevoel te geven dat er naar ze geluisterd is ... .

AFSCHEID . . .
door Floor Rikaart

Hallo Fietscrossers van F.C.V.Zoetermeer'77,
Bij deze zal ik het verzoek wat mij is gedaan inwilligen en
een
stukje
schrijven
voor
in
het
clubblad.
Na een hele lange tijd in de Fietscross wereld mee
gelopen (gefietst) te hebben, eerst als ouder van
Elco die op 8 jarige leeftijd is begonnen en ook nu nog
meedraait in het fietscross gebeuren heb ik,
na één jaar langs de baan gestaan te hebben, mijn
diploma fietscross trainer gehaald. Ik had toen de smaak
te pakken en ben zelf wedstrijden gaan rijden en niet
onverdienstelijk 2e bij het Nederlands kampioenschap 5e
Europees kampioenschap in Zwitserland en 5e Wereld
kampioenschap en verder nog tal van Bekers totdat ik in
1993 mijn rug brak tijdens de training voor de WK in
Schijndel. Toen was het gedaan met Fietscross
wedstrijden. Ik ben mij toen gaan toeleggen op de
training van de Fietscrossers wat ik met heel veel plezier
en genoegen gedaan heb en nog steeds doe.
Maar er is nu eenmaal een tijd van komen en er is een
tijd van gaan en de tijd van gaan is onderhand gekomen.
Wij (mijn vrouw ) en ik hebben ons huis te koop gezet en
als het verkocht is vertrekken wij uit het drukke westen.
Waar naar toe is nog niet zeker het kan Duitsland,
Spanje maar ook het oosten van Nederland worden. Ik
zal in ieder geval zo lang ik nog in Capelle aan de IJssel
woon de training blijven verzorgen en mijn
bestuursfunctie blijven vervullen, ook voor de Top
Competitie kom ik natuurlijk mij inzetten in 2008.
Ik hoop dan ook dat als ik weg ben dat het net zo
voortvarend zal blijven gaan als nu en wens een ieder
een sportief en gezonde toekomst toe ik wip nog heus
wel eens aan in Zoetermeer of zie jullie op een of andere
wedstrijd in het land of elders in Europa.
De Fietscross groeten van Trainer FLOOR RIKAART
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NL KAMPIOENSCHAP
door Judith van de Riet

Verslag Combi / NK Haaksbergen.
Op 8 juli vond het NK in Haaksbergen plaats. De dag
ervoor werd de Combiwedstrijd verreden. Voor de
crossers die zich net niet of helemaal niet geplaatst
hadden voor het Nederlands Kampioenschap een kans
om toch met de crossfiets in de auto naar Haaksbergen
af te reizen. Voor de andere fietscrossers een extra
training voor het ‘echte’ NK. Vrijdagavond aangekomen
bleek dat de training inmiddels was afgelast i.v.m. flinke
regenval. Dus terug naar de camping of in mijn geval het
hotel en hopen dat de buien ons op zaterdag bespaard
zouden worden. Na een goede nachtrust en verse bruine
boterhammetjes achter de kiezen ging ik weer op pad
richting DVO. Even Amaya opgezocht op de camping, de
tent opgezet met Hugo en vervolgens trainen. We waren
benieuwd wie er nog meer in de girls 16+ mee zouden
fietsen. We hadden nog niet veel dames gespot. Al met
al bleek het een klein groepje van 5 en we moesten 4
manches rijden. Dus vier keer vol aan de bak. Amaya
zag haar kansen op een podium. Maar de gewenste
eerste plek lukte haar, ondanks een flinke strijd, niet. Wel
super, want weer een prijs erbij voor Amaya die
e
uiteindelijk tweede werd. Ik werd 3 keer 5 . Na wat tips
van Hugo om mijn nutteloze bochtenwerk aan te passen,
zag ik in de laatste manche zowaar de kans om een
andere dame in te halen. Dit hield ik tot de laatste bocht
vol en helaas moest ik haar daarna voorlaten. Uiteindelijk
heb ik deze dag met een hoop plezier gefietst. Daar gaat
het immers om. Op een enkele stortbui na hebben we
deze dag ook niet te klagen gehad over het weer.
Maar er waren meer Zoetermeerders in de strijd. Sidney
reed zijn eerste grote wedstrijd. Dapper! Hij wist zich
zelfs te plaatsen voor de halve finale. In deze halve finale
e
lag hij op een mooie 4 plek met uitzicht op de finale
maar helaas werd hij vlak voor de finish nog ingehaald.
Super gedaan hoor, Sidney! Jesper liet zien dat hij naast
een goede techniek ook hard kan fietsen. Na vooraan
gefietst te hebben in de manches was er goede hoop
voor de finale. In de finale bij de cruisers viel hij en sloot
de dag met de zevende plek af. Debbie liet in de
manches even zien dat haar tegenstanders voor het NK
niet gemakkelijk van haar af zouden komen. In de finale
moest ze haar krachten sparen voor de zondag en reed
e
ze een 7 plek. Ook Jarno was klaar voor de zondag, liet
een paar mooie sprongen zien op het tweede stuk, en
deed het daarna wat rustiger aan. Bastiaan en Leander
reden ook mee maar ik heb jullie niet zien fietsen…Voor
alle uitslagen van deze wedstrijd: kijk even op de site. Na
de prijsuitreiking ben ik aangeschoven aan tafel bij
familie van den Berg om te partygrillen. Nadat onze
buikjes vol waren, zijn Amaya en ik nog even gaan kijken
bij de training voor zondag. Vervolgens ben ik weer
richting het hotel met subtropisch zwembad vertrokken.

De plannen waren er wel maar de bikini is in de koffer
gebleven. Moe, maar voldaan ben ik mijn bed in
gekropen….
Het NK. Zondagochtend. Een zonnetje! Aangekomen bij
de baan eerst Amaya wakker gebeld. Vervolgens heb ik
op de tribune een goed plekje uitgezocht. Daphne zat
zich er al voor te bereiden op de wedstrijd. Heel
onverwacht geplaatst voor het NK. En dus wilde Daphne
per se meefietsen. De pijn, van de gekneusde ribben en
grote blauwe plekken die ze een paar dagen eerder bij
de training heeft opgelopen, werd weggeslikt met
paracetamolletjes. Maar Daphne hoefde pas in blok 2 te
fietsen. Dus konden we samen met Amaya eerst de
andere Zoetermeerders aanmoedigen. In de strijd op het
NK waren: Erik, Jarno, Fonz, Debbie, Jeroen en Erwin.
e
Erik reed sterk 3 in de manches en werd uiteindelijk 6e
in de finale. Jarno en Fonz zaten bij elkaar in de
manches. Fonz liet mooie inhaalacties zien in de
manches. Na 2-3-2 te zijn gefinished en Jarno 4-4-4
konden ze beiden door naar de halve finale. Hier moest
e
Jarno de strijd staken en Fonz ging met een 2 plek naar
de finale. In de finale zat hij na de start klem tussen
andere snelle rijders, maar ging ‘The Fonz’ mooi wel met
e
de 8 prijs naar huis!

Debbie verscheen net als Jarno in haar gave nieuwe
outfit aan de start. Dus dat was even wennen voor ons
toeschouwers maar haar rode helm was nog duidelijk
herkenbaar. Ze had een sterke groep. De dames die ze
op de combi wedstrijd nog voor kon blijven moest ze
vandaag voorlaten en na 3 manches was het NK over
voor haar. Dan Erwin en Jeroen. Jeroen moest opgeven
in de manches. In de derde manche reed hij in op een
gevallen concurrent en raakte zijn band hierdoor lek.
e
Balen! Erwin ging super. Na 3 keer een 3 plek lag hij in
de halve finale op een vierde plek. Erwin rook de finish al
maar ging te gretig over het laatste stuk en dat kostte
hem zijn vierde plek. Hij was wel heel tevreden want zijn
doel heeft hij gehaald. Erwin wilde bij de eerste 10
eindigen en dat is hem gelukt.
In blok 2 zaten ‘de groten’. Oftewel Junior men, Elite
women en Elite men. En Daphne hoorde hierbij! Onder
toeziend oog van, de inmiddels op de motor
gearriveerde, Patrick reed ze de manches bij de Elite
women. In een sterke groep met Willy Kanis en Lieke
Klaus deed Daphne haar best, maar ze wist dat ze
genoegen moest nemen met de manches. Supergaaf
want ze heeft wel het NK gereden! PS: Daph, sorry voor
het vergeten spandoek! ;) Uiteindelijk wonnen Jasper
Verkuijl, Willy Kanis en Martijn Scherpen de Nederlandse
titels in deze klassen. Het was een dag met mooi weer,
er was spanning en spektakel en er is heel hard gefietst
door de crossers.
Groetjes, Judith.
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OPSTEL
door Sidney Lahman
Via Patrick Lahman (de vader van Sidney) kregen we de
tekst van een stukje welke Sidney had geschreven voor
zijn school over fietscross, Sidney zit in groep 3 van het
basisonderwijs. Zijn bijdrage aan ons clubblad:
Ik ben sidney en ik zit op cros fies en ik heb ook 7
beekerazs ge wonenen
En ik ben kampiejoen
En Ge wonen van 5 kinderen
En ze heeten Meikie En douwe en erwinn En petrik En
bren
En de baan heeft 20 heuvels
En vier Bogten
En wei heben een starthek
En daar moet je teegen
Staan en dan
Moet je. Je eeverwigt
Hou den
En ik.kandatb al
En dan moet je op een knopje druken
REACTIE VAN DE REDACTIE
Sidney, bedankt voor je bijdrage. De redactie hoop
dat jij een trend hebt gezet en dat dit nog meer leden
zal inspireren om iets te schrijven voor het clubblad.
Succes met het fietsen en natuurlijk ook met school.

WAT ZEGT DE TRAINER
door Hugo van Groningen
Wat betekend dat nu allemaal wat die trainers steeds
roepen. Hier een paar kreten of termen die gehanteerd
worden en hun betekenis in de BMX sport:
Achterwiel:
Met het achterwiel door de bult
Oppakken:
Voorwiel optrekken voor de bult
Springen:
Over de bult heen
Start procedure:
OPGELET, Riders ready, watch the light, ... …
boem (starthek)
Onduidelijkheden op de baan de baan, vraag het een van
de aanwezige de trainers

TE KOOP / GEZOCHT
door Ruud de Backer
Het is natuurlijk altijd mogelijk om zelf een advertentie te
maken en deze op een van de publicatie borden te
hangen in de kantine. U vindt daar dan ook diverse BMX
fietsen en kleding in de verkoop. Echter via het BMXjournaal willen we u ook de mogelijkheid bieden om, bij
voorkeur BMX gerelateerde spullen, te koop aan te
bieden of misschien bent u wel op zoek naar iets
speciaals.
De spelregels: een mailtje naar mijn box met daarin een
omschrijving van de spullen die je wilt verkopen,
eventueel een foto erbij en natuurlijk je naam, email en/of
telefoonnummer. De plaatsing is eenmalig, ben je je
spullen niet kwijt en wil je ze nog eens plaatsen moet u
dit zelf aangeven.
De vereniging is op geen enkele wijze
verantwoordelijk voor de koop, verkoop en / of
kwaliteit van de goederen.
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AK - VALKENSWAARD
door Hugo van Groningen

Zoetermeerders doen het goed
tijdens AK Valkenswaard
Drie rijders van FCV Zoetermeer '77 hebben zondag 2
september 2007 meegereden in de afdeling Zuid tijdens
de AK in Valkenswaard. Er kon buiten onze eigen
afdeling gereden worden omdat er geen wedstrijd werd
georganiseerd, dit deden meer TC rijders waardoor de
gehele Nederlandse top aanwezig was. In de manches
reden Fonz en Jarno goed mee vooraan. Jarno had
alleen in de halve finale eigen klasse een kleine valpartij
waardoor hij in de B finale uit moest komen. Debbie had
zware manches en was in haar klasse een van de
weinige dames maar liet in de B finale toch nog enkele
heren achter zich.
Open Klasse 8/9 jaar
e
Jarno 3 A finale
e
Fonz 4 A finale
Eigen klasse Boys 9 / girls10
e
Fonz 4 A finale
e
Jarno 3 B finale
Boys 12/ girls 13
e
Debbie 2 B finale

BAANONDERHOUD
door Ruud de Backer
Op voorgaande foto’s ziet u een kleine impressie van wat
er is gebeurd op vrijdag en zaterdag (2 en 3 november).
Na hard werken door ouders en leden, het granlux en
zand moest vooraf worden verwijderd van de baan, is op
professionele, door de firma Schijf, wijze de laatste
heuvel van het derde stuk en het volledige vierde stuk
voorzien van een nieuwe heuvels. Met nieuw bedoelen
we dan ook nieuw. Het zal zeker een uitdaging zijn voor
de rijders en er zal een zware aanspraak worden
gemaakt op de techniek. Een nieuwe uitdaging in de
baan, echter voor het zover
is moet het zand weer terug,
moet het granlux er weer op,
moeten de zijkanten worden
ingezaaid,
kortom
nog
bergen werk te verzetten
voor de zaak weer 100% in
orde is. Wij hopen op uw
medewerking.
Foto’s door Bert van de Burg en wilt u ze allemaal zien
dan even naar de site van de vereniging.
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OUD PAPIER
door Ruud de Backer

Met uw bijdrage aan oud
papier
helpt
u
de
vereniging
aan
extra
inkomsten.
De papiercontainer vindt u
onder de startheuvel, naast
de fietsenopslag en –
reparatiecontainer.
Let wel:
het is een PAPIER
container

DE VRIJWILLIGER
door Ruud de Backer
De vereniging draait helemaal op vrijwilligers. Leden en
ouders die er voor zorgen dat er kan worden gefietst en
georganiseerd. Zonder deze groep vrijwilligers zou het
onmogelijk zijn de vereniging draaiende te houden. In
deze rubriek word er telkens een vrijwilliger aan u
voorgesteld en aan het eind van het gesprek dat ik met
deze vrijwilliger heb gehad geeft hij zelf aan wie de
vrijwilliger wordt in het volgende journaal. In het eerste
journaal was Bert Parlevliet aan de beurt en op zijn
verzoek nu het verhaal van Olaf Duivelshof.
Olaf is getrouwd met Fanky en die kennen de meesten
van ons wel als de secretaris van de vereniging. Maar
Olaf is ook de vader van Alex, Bastiaan en Stefan. Alex
en Bastiaan zien we op de fiets en kleine Stefan is
regelmatig aanwezig rondom de baan en snakt ook naar
een fiets. Olaf is een alleskunner onder de vrijwilligers,
we zien hem als baancommissaris, doet mee aan het
baanonderhoud en voor de rest met allerlei technische
zaken en ook de technische commissie voorziet hij met
regelmaat van advies. Dat alles doet hij dan ook al sinds
het seizoen 2004.
Het mooiste BMX-moment voor Olaf is de gebeurtenis
tijdens een openingswedstrijd in Valkenswaard, waarbij
zoon Alex naast de wereldkampioen stond. Alex zorgde
ook voor het slechtste BMX-moment en dat vond plaats
op de ban van Oud-Beijerland, een valpartij en Alex met
de ambulance richting ziekenhuis.
Als Olaf in zijn bedje ligt wil hij absoluut niet wakker
worden gemaakt om te gaan werken, als je hem wat
lekkers kan voorschotelen is dat opeens een stuk minder
een probleem. Lekker vindt hij dan ook Thais eten en als
hij daar ook nog wat bij kan drinken waar al…….. in zit is
het helemaal prima. Een boek van Kees van Koten heeft
zijn voorkeur, als film Star Wars en de Tv mag aan voor

de serie Prison Break,
al kijkt hij die liever
terug via de DVD-box.
Zelf actief sporten daar
moet Olaf niks van
hebben al komt uit wel
ingelichte
bronnen
naar voren dat hij zich
er wel graag mee mag
bemoeien. Vraag hem
een balletje te trappen
en
hij
zal
niet
enthousiast
worden,
maar
een
cluppie
trainen is geen enkel
probleem.
Wil
je
gecoacht worden in
een zwembad, ook dan
kun je ook rustig
aankloppen bij Olaf,
kortom op sportief een
duizendpoot mits hij er
maar niet moe van
wordt.
Olaf
is
vrijwilliger
omdat hij wil helpen de
vereniging groot te
maken. Hij ziet dan
ook graag van de leden en hun ouders een positieve
instelling, meehelpende handen en hij vindt het
samenzijn erg belangrijk.
Olaf, bedankt voor je openhartigheid al was je niet
overenthousiast toen ik je benaderde en mijn volgende
slachtoffer voor deze rubriek moet van Olaf worden Hugo
Diks, onze voorzitter.
Wilt u ook in deze rubriek aan bod komen, dan moet u
natuurlijk wel een actieve vrijwilliger zijn.

NIEUWE BAAN … NIEUWE UITDAGING
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BMX IN DE MEDIA
door Ruud de Backer
In de lokale streekbladen van Zoetermeer is de
vereniging enkele malen aan bod gekomen, met name
naar aanleiding van de finale club 2 en de afsluiting van
het AK seizoen. Deze artikelen zijn verzorgd door Anne
Levinga. Anne daarvoor onze dank en wilt u ze nalezen
dan kan dat uiteraard op de site van de vereniging.

WINTERTRAINING
door Ruud de Backer
Zoals al aangegeven in een Flashbericht is de training
teruggebracht naar één training per ween en wel op
dinsdag van 19:00 tot 20:30 uur. Met ingang van
december vervalt ook deze training en zijn jullie welkom
op zondag van 10:00 tot 11:30 uur.

Na de 5 manches en een finale werd ook de laatste
estafette gereden. De telling voor de seizoensprijzen
kaan van start gaan en helaas ging dat niet helemaal
goed. Sommigen werden hoger en sommigen lager
geklasseerd dan dat ze hadden verdiend. Dit alles werd
tijdens de prijsuitreiking nog gecorrigeerd wat weer niet
voor iedereen even leuk werd ervaren. Maar goed nadat
de prijzen voor de estafette middels gevulde enveloppen
waren uitgereikt werden de bekers in de verschillende
klassen bij de juiste meisjes en jongens afgeleverd. Het
seizoen is nu echt afgesloten en de laatste inter-club
misschien een feit.

FINALE INTERCLUB
door Ruud de Backer
Inmiddels november en zaterdag. Toch de wekker zijn
werk laten doen, ontbijten, tas inpakken en de fiets in de
auto. Op weg naar Oud Beijerland voor de laatste interclub wedstrijd. De strijd tussen Oud Beijerland,
Barendrecht, Rijswijk en Zoetermeer. Met de laatste
inter-club wordt natuurlijk bedoeld de laatste van dit
seizoen, maar misschien ook wel de laatste in deze vorm
van zijn bestaan. Op dit moment is nog onduidelijk wat
de toekomst is van de inter-club. Dit alles heeft te maken
met het aantal deelnemers. Maar goed we wachten af
wat het gaat doen in het volgend seizoen, maar goed
naar de laatste wedstrijd van dit seizoen.
De uitslagen nog eens op een rijtje:

DE RIJDERS VAN FIETSCROSSVERENIGING
ZOETERMEER '77 BIJ ELKAAR OP DE
STARTHEUVEL VAN DE SPUICROSSERS

Groep 1
Sidney Lahman
Alexander Baaima
Twan Albers
Groep 2
Marco Blok
Koen den Boer
Jesse van Wijk
Groep 3
Eloy Polnar
Dave van Hal
Nick Borsboom
Groep 4
Mathies Horijon
Stefan van Dijk
Dylan v.d. Stelt

681
639
591
686
653
606
674
615
601
684
642
615

Voor de volledige uitslag zie de site van het district
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LEDENMUTATIES
door Ruud de Backer
Als nieuwe leden kunnen we verwelkomen
 Jordi Rietveld
 Johnny Jimenez
 Tommy Jimenez
 Maurits van der Zwan
 Bert en Maikel van Leeuwen (vader en zoon)
 Ilja van Bommel
 Jeroen Stam
De vereniging zit in de lift en de huidige stand is 82
leden. (voor de meest actuele stand kun je natuurlijk
kijken op de website).

CLUBSHIRT
door Ruud de Backer
Eerder heeft u in dit
journaal kunnen lezen
over de gesprekken
met de leden (en daar
gaat het bestuur in de
nabije toekomst nog
mee verder). Het is niet
de bedoeling om nu al
vooruit te lopen op de
resultaten van deze
gesprekken, maar één
puntje wil ik wel naar
voren halen. Bij elke
groep die aan bod
kwam werd wel de
wens uitgesproken van
een clubshirt. Deze
wens was natuurlijk
ook al eens eerder
gehoord en bij het
Nederlands
Kampioenschap clubs hadden we weliswaar (bijna)
allemaal een rode clubjas aan, maar een eenduidig shirt
ontbrak wel erg duidelijk. Het bestuur is hier mee aan de
gang gegaan en een ontwerp is vastgesteld. U heeft het
voor het eerst kunnen zien op de avond dat het nieuwe
logo werd gepresenteerd.
Hoe het eruit gaat zien, kijk naar ons model Bastiaan. Mij
is nu niet helemaal duidelijk of het shirt wat ruim is of
Bastiaan te klein, maar het geeft uiteraard wel een beeld.
Binnenkort komt er een modelshirt te hangen op de
vereniging. U kunt het dan dus echt aanschouwen,
misschien wel even aanraken. Op de vorige pagina ziet u
de ontwerptekeningen (voor- achterkant en de
mouwstukken)
Vast staat in ieder geval dat ieders naam en het clublogo
op de achterkant van het shirt blijft staan. De
Nederlandse vlag komt op de mouw evenals het logo van
de leverancier. We zijn dus op zoek naar sponsors voor

ons shirt en dan ook nog voor een periode van drie jaar,
want zolang willen we dit model shirt in ieder geval gaan
gebruiken binnen de vereniging. Er is inmiddels één
sponsor definitief voor een mouwembleem, daarvan
hebben we nu nog vijf in de aanbieding, er is nog ruimte
vrij voor een banner (naamsvermelding) op de rug en
twee voor op de mouw
en de hele voorkant is
nog
beschikbaar.
Gelukkig hebben we
inmiddels
wat
ontwikkelingen
met
potentiële
sponsors,
maar we zijn er nog
niet. Heeft u iemand
die onze vereniging wil
steunen breng hem of
haar dan alstublieft in
contact met mij of geef
aan hoe ik die persoon
kan benaderen. En
buiten de sponsoring
van het shirt, we
hebben nog een 25
jarig jubileum in 2008
en ondersteuning voor
de AK en TC in
oktober volgend jaar is
ook zeker gewenst.

DE AFSLUITING
door Ruud de Backer
Dat was het dan weer. Zoals in de inleiding al
aangegeven is dit tweede blad van dit jaar veel later
gekomen als dat ik had gewild. Ik zou het leuk vinden als
een aantal leden de moeite zouden willen nemen om
mee te schrijven aan het clubblad. Er is tenslotte een
zomerwedstrijd gereden in Tiel, er is deelgenomen aan
TC’s, AK’s en een Nationaal Kampioenschap Clubs.
Maar ook de Interclub en Club2 wedstrijden zijn
inmiddels achter de rug. Helaas missen we in deze
aflevering het hoofdstukje techniek en zijn er deze keer
ook geen leden en hun fiets voorgesteld. Ik hoop bij een
volgend exemplaar van het BMX-journaal deze rubrieken
weer terug te zien. Wanneer kunt u dan het volgende
journaal verwachten: Ik ben voornemens er nog eentje uit
te brengen voor de decemberse feestelijkheden gaan
begin. Dus sluitingsdatum voor uw bijdrage 15 december
2007. Ik hoop dat u weer heeft genoten van dit BMXjournaal, tot het volgende exemplaar.

Ruud

