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CLUBBLAD
door Ruud de Backer

Als dit laatste BMX’77-journaal voor jullie op het scherm
staat (of je hebt misschien wel een geprinte versie in je
handen) dan zitten de kerstdagen er alweer bijna of
helemaal op. Het nieuwe jaar komt in zicht en zo ook het
nieuwe seizoen. Een aantal oude rubrieken komen terug,
we stellen weer een vrijwilliger voor, er worden weer
rijders en fietsen aan u gepresenteerd, een
wedstrijdverslag van het EK in St Etienne (Frankrijk), de
dames van de vereniging sloten het vermoeiende
seizoen af in De Efteling, de ziekte van pfeiffer slaat zo
hier en daar toe, het baanonderhoud komt aan bod,
kortom duik in dit journaal en je bent weer helemaal bij.
Oh ja, vergeet niet voor 6 januari 2008 een shirt te
passen, het clubshirt komt eraan. Goede voornemens, ik
heb er één met een voorwaarde. Als jullie je nu
voornemen het komende seizoen een stukje te schrijven
voor dit journaal, dan neem ik me voor dat het zal worden
geplaatst. Van deze kant een sportief en succesvol 2008
toegewenst.

B

VAN HET BESTUUR
door Ruud de Backer

Het jaar zit er bijna op en we gaan naar 2008. Een jaar
dat het echt druk gaat worden voor de vereniging. We
bestaan tenslotte 25 jaar op 19 oktober 2008 rijden we
een afdelingskampioenschap op de baan en het
weekend erna wordt het een echte uitdaging. Op vrijdag
24 oktober 2008 openen we een camping met zo’n 120
standplaatsen, op zaterdag wordt er getraind en op
zondag wordt de finalewedstrijd gereden van de Topcompetitie 2008. Maar er wordt natuurlijk ook weer
gestreden om de Club2 met de crossers uit Rijswijk en
de Interclub gaat in een vernieuwde opzet (4 wedstrijden
op zondag) gelukkig toch door, moeten jullie wel
meedoen want de eis is dat er minimaal 50 deelnemers
moeten zijn. En mocht het nog niet helemaal duidelijk
zijn, die twee weekenden in oktober hebben we heel veel
vrijwilligers nodig, noteert u vast de data en kunnen wij
op u rekenen?

Maar goed ik ben nu alweer aan het vooruit kijken en
eigenlijk moet je aan het eind van het jaar achterom
kijken, dus ik laat dit jaar de revue passeren.
De vereniging begon met vier (van de zeven) nieuwe
bestuursleden
en
al
snel
stond
het
afdelingskampioenschap voor de deur. Terugkijkend een
geslaagde wedstrijd en de uitdaging om ons kandidaat te
stellen voor de Top-competitie was een feit.
Hugo van Groningen is als trainer geslaagd voor de
cursus 3 en staat te popelen om alles in de praktijk te
brengen. Uit het trainerslegioen helaas ook een minder
goed bericht. Floor Rikaart heeft besloten uit het drukke
westen van het land te vertrekken en een rustigere plek
te gaan zoeken ergens in het oosten van Nederland of
misschien wel verder in Europa. Maar zolang Floor zijn
woning nog niet heeft verkocht blijft hij ook actief binnen
de vereniging (dit is geen suggestie om Floor zijn woning
onverkoopbaar te maken, maar mocht u er heelveel
moeite mee hebben dat, dan …). Maar ook nieuw bloed
heeft zich gemeld, vier leden hebben aangegeven graag
te beginnen met een trainerscursus, voorts kijkt het
bestuur op dit moment om onze EHBO-ers op niveau te
houden.
Dit jaar hebben we ook een cameraploeg op de baan
gehad welke de BMX-sport hebben belicht. Uitzending
inmiddels geweest op TV-West, zie artikel elders in dit
journaal.
De baan is ook redelijk onderwerp van ontwikkeling,
reparatie, onderhoud en herinrichting geweest. Dat dat
heel veel discussies heeft gegeven mag duidelijk zijn. In
het begin van 2007 lag de tweede kombocht er nog uit en
het weer wilde niet echt meewerken om de klus te klaren
en aan het einde van het seizoen is het hele vierde deel
op de schop gegaan, maar dat ligt weer dicht en kan ook
alweer worden bereden. Uiteraard zal de hele baan zo
goed mogelijk worden geprepareerd richting oktober.
De club heeft een nieuw logo en ook een clubshirt is in
aantocht, kortom terugkijkend op een goed 2007 en een
uitdagend 2008 in het vooruitzicht, namens het bestuur
voor een iedereen een gezond, sportief en spetterend,
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DE VRIJWILLIGER
door Ruud de Backer

Deze keer is in de rubriek de vrijwilliger onze voorzitter
aan de beurt, dit op verzoek van onze vorige vrijwilliger
en daarop een correctie. Mijnheer Duivelshof heet Olav
en niet Olaf, zoals ik hem consequent noemde in het
artikel. Daarvoor mijn excuses, maar het is nu dus de
beurt aan Hugo Diks.
Hugo werd 51 jaar geleden geboren in Rijswijk. Inmiddels
woont Hugo in Zoetermeer is hij getrouwd en vader van
vier kinderen. De nog fietsende zoon van Hugo is Erwin
(je weet wel die trainer die nu aan het herstellen is van
de ziekte van pfeifer), maar ook een andere zoon, Jeroen
is onder sommigen van jullie nog bekend van de BMX
fiets.
Elke dag rijdt Hugo van Zoetermeer naar Driebergen om
daar te werken bij het Korps Landelijk Politie Diensten.
Als hij klaar is met werken en niet bezig is voor de
fietscrossvereniging Zoetermeer '77 dan wil hij zijn vrije
tijd graag besteden aan lezen, fietsen, lopen (al dan niet
met de hond) en natuurlijk samen met vrouw en kinderen
leuke dingen doen. Zijn favoriete boek is Het Bernini
Mysterie, een spannend boek van de schrijver Dan
Brown (hij schreef ook de Davinci Code) en het laatst
heeft hij gelezen Harry Potter en de Relieken van de
dood. Is hij niet aan het lezen dan kijkt hij ook nog wel
een film. De beste film ooit is volgens Hugo “Ben Hur”
een film uit 1959, dus met recht een klassieker, maar als
laatste keek hij een film van alweer Harry Potter. Nou van
de film naar de TV en op mijn vraag wat zijn favoriete
programma was kreeg ik het antwoord geen. Dus Hugo
houdt niet van de TV of Hugo heeft de ruimte en tijd om
alles te kijken en kan niet kiezen. Maar goed dan blijkt hij
ook nog van een muziek te houden in de categorie
Gospel of oude Jazz (Louis Armstrong). Als we iets uit de
huidige tijd zoeken dan heeft het iets met fietsen te
maken in Beijing, ofwel de muziek van Katie Melua.
Over zijn eigenschappen
denkt hij dat de beste kant is
zijn geduld en de slechtste is
volgens
hem
zijn
eigengereidheid
(eigenwijs
dus en geloof me daar
hebben veel politiemensen
last van en ik kan het
tenslotte weten). Natuurlijk
moet
er
ook
worden
gegegeten en voor zijn
favoriete hap zoekt hij het in
de traditionele Nederlnadse
keuken, hij eet het liefst
hachee en drinkt daar dan een glaasje dubbel fris bij.
Wakker ligt hij nergens van en mocht het dan toch eens
gebeuren dan is het om een situatie in de privesfeer, het
gezin geeft tenslotte wel eens zorgen. Wakker maken
mogen we hem wel, althans niet wij, want hij wil alleen
maar wakker worden gemaakt voor leuke en spannende
dingen ???

Als we terug gaan naar de fietscross en we vragen Hugo
naar zijn mooiste BMX-moment denkt hij direct terug aan
de deelname van Erwin aan het wereldkampioenschap in
2004 op de baan van Valkenswaard. Maar ook bij het
slechtste moment hoeft hij niet lang te denken, hij heeft
er helaas enkele, namelijk de brand in het clubhuis op de
oude baan, de brand in het clubhuis op de nieuwe baan
(het complex was toen nog niet eens klaar) en de
penningmeester die er een tijd geleden met de centen
van de vereniging vandoor ging. Zoals al aangegeven in
de inleiidng van dit stuk is Hugo de voorzitter van de
vereniging en dat is min of meer een beetje uit noodzaak
geboren. De vereniging zat in een absoluut diepte punt
en met name samen met Bert van de Burg hebben ze er
toen de schouders ondergezet en de club staat weer
zoals nu.

Maar Hugo is ook niet te beroerd om de handjes uit de
mouwen te steken en onlangs was hij te bewonderen al
scheppend in het gralux op de ovenlaag van de
vernieuwde baan weer rijklaar te krijgen. De belangrijkste
doelstelling van Hugo is dat een ieder plezier moet
hebben in de fietscross en de vereniging. Hot news:
Samen met Erwin is Hugo motorrijlessen aan het volgen,
kijk ee beetje uit als je op de weg gaat!
De volgende vrijwilliger wordt een trainer, namelijk: Hugo
van Groningen.

7

OUD PAPIER
door Ruud de Backer

Met uw bijdrage aan oud papier helpt u de vereniging
aan extra inkomsten. Maar goed dat wist u natuurlijk al,
maar loopt u met uw doos richting de startheuvel om
daar de container te zoeken dan kunt u hem niet vinden.
Direct achter het toegangshek staat een nieuwe
container en die staat er alleen maar
voor de papiercontainer in te plaatsen.
Dus geen volle container meer over de
rand trekken om hem buiten te plaatsen
voor het legen en geen trekwerk meer
om de lege container terug op zijn plaats
te zetten.
Maar nu is het natuurlijk aan u om voor wat extra
inkomsten te zorgen, ook u hoeft bijna niet meer te
sjouwen uw zakken en dozen papier, dus wees gul en
kom op met dat oude papieren spul.
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DE FIETS VAN …
door Gerco van Leeuwen

De eerste fiets die in dit clubblad wordt voorgesteld is die
van Alex Duivelshof. Alex is bijna 16 jaar en is sinds twee
jaar actief in de vereniging. Zijn fiets:
Frame
Voorvork
Balhoofd
Stuur
Handvaten
Barends
Voortandwiel
Ketting
Achtertandwiel
Kettingspanner
Zadel
Zadelpen
Zadelpenklem
Velgen
Naven
Spaken
Banden
Remhendel
Remkabel
Rem

: Redline flight pro XL
: MAG Answer
: Cane Creek
: Gamma
: ODI
: ODI
: Redline 43t
: KMC
: FMF Cassette hub
: Redline dubbel
: Redline
: SDG
: BBB
: Sun Rims
: Redline
: al sla je me dood
: Tioga voor, Maxxis achter
: Aloholia ofzo
: Zwart
: Redline
aangepast met rode tape
Cranks
: Redline 180
Trappers
: Haro in de winter en Shimano in
het seizoen
Speciale aanpassingen : Modder tuned
Favoriete baan
: Zoetermeer
De kleding om Alex er een
beetje knap uit te laten zien op
de
fiets
is
als
volgt
samengesteld: Van het merk
FOX draagt hij een broek, trui en
handschoenen, de helm is van
SHARK. Onder zijn trui maakt hij
zich
breed
met
een
bodyprotector van KENNY en
zijn schenen worden beschermd
door BOMSHELL.
Mededelingen, vragen en / of
opmerkingen van Alex:
- Koop allemaal redline
- kom allemaal in de Mac eten!!
- Check me hyves http://alexx-079.hyves.nl
- Alexx15@live.nl voeg me toe!!! (alleen vrouwen ;-))
- Frans Roos bedankt voor de sticker!
- Vergeet me verjaardag niet (09-01-2008) haha

B
K EVEN BUITEN SPEL

door Mike Könst

Soms missen we ineens iemand op de training, we
kunnen ons afvragen of hij er geen zin meer in heeft of is
er misschien iets aan de hand. Zo bleef ook Mike ineens
weg en hij was al een tijdje moe. Hier volgt een berichtje
van Mike
Hoi allemaal,
Omdat ik al een tijdje heel moe was, hebben we bloed
laten prikken. Nu heb ik de ziekte van pfeiffer en ik
mag dus voorlopig niet fietscrossen. Dat vind ik erg
jammer, maar ik hoop dat ik me snel beter zal voelen,
dan kom ik weer lekker trainen.
Ik wens jullie allemaal fijne kerstdagen en een vet
snel Nieuwjaar!
Mike Könst
Dorpsstraat 29
2435 AK Zevenhoven
e-mail: corina.lek@hetnet.nl
Denk ook even aan Mike, stuur een kaartje of berichtje
met de mail en Mike namens de hele vereniging heel
veel beterschap.
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BAANONDERHOUD
door Bert van den Burg

Verbeteringen aan de crossbaan.
Een aantal leden hebben zich afgevraagd: waarom moet
zo’n mooie 2 jaar jonge crossbaan veranderd worden?
De reden daarvoor is dat de aanleg van de baan is
uitbesteed aan een aannemer die wel ervaring heeft met
het aanleggen van sportcomplexen maar niet speciaal
crossbanen. Het ontwerp is zo goed mogelijk volgens de
beschikbare tekeningen en de aanwijzingen van
fietscrossers uitgevoerd maar het blijft moeilijk om een
fietscrosser een tekening met maten te laten maken. Het
resultaat was dat een aantal hindernissen niet een
optimale vorm en plaats hadden. Daardoor kost het erg
veel kracht om over de hindernissen heen te komen en is
de baan technisch minder aantrekkelijk.
Omdat we volgend jaar een Topcompetitie mogen
organiseren werd het tijd om de noodzakelijke
verbeteringen te gaan uitvoeren. De beste tijd daarvoor is
oktober, zodat in maart alles weer afgewerkt kan zijn.
Op dinsdag 2 oktober was het zo ver: De eerste schep
ging in het laatste stuk van de crossbaan.
Na een oproep per e-mail hebben een behoorlijk aantal
bij de trainingen aanwezige ouders zich gemeld om mee
te helpen.
Het weghalen van de toplaag moest met de hand
gebeuren om zo veel mogelijk Gralux (=klei met
mijnsteen) voor hergebruik apart te leggen. Later is ook
nog een groot deel van de zand onderlaag apart gelegd
voor hergebruik.
Op 30 oktober zijn de laatste kruiwagens Gralux en zand
verwijderd.
Op vrijdag 2 november om 7 uur ’s morgens stond de
firma Schijf klaar met een kraan om de hindernissen op
de schop te nemen en een bmx-technisch verantwoord
maar uitdagend stuk baan van de beschikbare klei te
maken.
Met hulp van Ewoud Stam, een ervaren ex-fietscrosser
en kraandrijver, is in 2 (lange) dagen een prachtig stel
hindernissen neergelegd.
Ze zijn lager dan de oude maar sluiten beter op elkaar
aan en lopen vloeiender.
Vanaf 4 november zijn we tijdens de trainingen en op een
aantal zaterdagen en zondagen druk bezig geweest om

het zand en de toplaag weer aan te brengen en de
vormen zo perfect mogelijk neer te leggen.
Op zondag 17 december hebben we de laatste meters
aangebracht op de inmiddels bevroren baan waarna de
rijders voor het eerst het vernieuwde stuk konden
proberen.
Na een paar pogingen sprong Patrick de meeste bulten
al en kon Fonz oppakkend en op zijn achterwiel met
gemak snel over de hindernissen rijden.
Wat moet er nu nog gebeuren.
Voor de afwerking moeten er nog stenen langs de hele
baan gelegd worden. Ook zullen we nog aandacht
besteden aan het perfectioneren van de loop van de
hindernissen door soms wat toppen en op- en afritten
ronder te maken waar nodig.
Daarna gaan we het derde stuk aanpakken: de op- en
afritten moeten hol in plaats van bol gemaakt worden.
Het eerste vlakke stuk moet iets gaan aflopen i.p.v.
oplopen.
Ook komt het eerste stuk nog aan de beurt. De eerste 2
hindernissen vormen geen enkele uitdaging en moeten
verbeterd worden.
Als laatste moet van de overige hindernissen, waar nodig
de op en afrit van een verse toplaag voorzien worden. Na
2 jaar gebruik (en weersinvloeden) beginnen er gaten in
te vallen.
We zijn hier zeker tot de zomer mee bezig maar de
grootste en meest langdurige ingrepen hebben we nu wel
gehad.
Het kan gebeuren dat een deel van de baan tijdens een
training niet in de volle breedte bruikbaar is maar we
proberen de trainingen zo min mogelijk te hinderen.
Hierbij bedank ik nogmaals alle vrijwilligers voor de
geleverde inspanning en we hopen voor de rest van de
verbouwing ook op ieders medewerking.

(Zie de site voor foto’s, maar ook de eerste filmpjes van
e
het vernieuwde 4 stuk)
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LEDENMUTATIES
door Fanky Duivelshof

We gaan richting het einde van het jaar en dan is het
toch altijd weer afwachten hoe de ledenstand zal zijn. De
navolgende leden hebben aangegeven te stoppen met
fietscross:
- Lucas Cauchi
- Nick Davis
- Thom Davis
- Maarten Groeneveld
- Rafaël Holtmann
- Patrick Koper
- Wouter Moes
- Enzo Nieuwenburg
- Gino Nieuwenburg
- Jilles Peters
- Tim Peters
- Fabian Soeterbroek
- Wille Vaskimo
- Matthijs van Wijk
- Roland Wisse

Wist u dat …
Eric Vlaardingerbroek bij bijna alle EK's de finale
heeft gehaald?
Wist u dat …
Marcel graag omroeper is?
Wist u dat …
Amaya graag Belg wil worden?
Wist u dat …
Erwin pas bij de 3e motorrijles leert remmen?
Wist u dat …
Fonz in een team gaat rijden?
Wist u dat …
Jeffrey tijdens het springen van een heuvel wel
eens een boertje moet laten, hij dan zijn ogen
dicht doet en de landing dan wel erg dicht bij de
grond zoekt?
Wist u dat …
Er wordt getraind in het park en dat bij het vertrek
er nog een aantal mensen op fietsen stonden te
wachten bij de container?
Wist u dat …
Gerco van Leeuwen jullie weer gaat trainen?
Mochten jullie een bijdrage hebben voor mister ZTM’77
laat dit dan weten via de mail ruud@fcvzoetermeer77.net
De afspraak is wel dat we het netjes houden naar elkaar
en ik daag jullie uit om in de volgende uitgave gewoon
een bladzijde “WIST U DAT … “ te hebben.

Maar op de valreep van dit jaar konden we weer een
aantal nieuwe leden verwelkomen en dat zijn:
- Jeroen Roosen
- Wesley Giezeman
- Rico Dekker
- Dennis Ros
De teller voor dit jaar staat op 68 en dat zijn er toch weer
een paar meer dan waar we mee zijn begonnen dit jaar.
Vertrekkende leden bedankt voor jullie bijdrage aan de
vereniging en de nieuwe leden natuurlijk welkom en heel
veel succes in jullie fietscross carrière.

J

WIST U DAT …
door mister ZTM’77

Een nieuwe rubriek die jullie zelf moeten gaan vullen, of
de rubriek dus terugkomt ligt geheel aan jullie bijdrage en
oplettendheid. Gewoon een wetenswaardigheidje waar je
bij moet zijn geweest om echt te weten waar het over
gaat. Voor de opstart een paar om mee te beginnen:
Wist u dat …
Daphne en Judith om 03.00 uur aankomen in St
Etienne en pas om 12.00 uur in hun hotel
konden?
Wist u dat …
Jesper en Alex misselijk geworden zijn van de
chocolade sintjes?
Wist u dat …
Patrick tijdens de TC via het bagage luikje van
Jelmer's caravan naar binnen komt?
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Vraag aan je ouders om de kleurplaat uit te printen. Maak er iets moois van zoals je zelf wilt.
Neem je tekening mee naar de kantine en dan hangen we hem daar op. Als je dat doet voor de
nieuwjaarsreceptie (6 januari 2008) dan wordt de mooiste beloond met een aardigheidje.
Naam : ______________________________________________, leeftijd : ________________ jaar

FIETSCROSSVERENIGING ZOETERMEER '77
BMX-journaal – december 2007

N

EK – St. ETIENNE
door Judith van de Riet

8 en 9 december vond alweer de eerste EK ronde van
het seizoen 2008 plaats. Aangezien ik (Judith) mijn
vakantie en het slagen voor mijn opleiding met een uitje
wilde vieren en Daphne ook graag naar het EK wilde, zijn
we gezellig samen gegaan. Afgelopen seizoen hebben
we op Hollandse bodem in Kampen een beetje ervaring
opgedaan. Maar dit was helemaal nieuw voor ons, zo’n
EK ronde in het buitenland.
Op donderdag zijn we op reis gegaan. Eerst Daphne
opgehaald vanuit haar werk en daarna gelijk
doorgereden. Het was een lange rit met de auto. Met
veel file in Nederland en België en heel veel regen
onderweg. ’s Nachts om 3 uur kwamen we in St. Etienne
aan. Toen moest de baan nog gezocht worden… De
routebeschrijving klopte niet. (Tomtommetje zou wel
handig zijn…) Maar toen we een aantal campertjes
hadden gespot, hebben we de auto ernaast gezet en zijn
we gaan slapen. Nadat we onze ogen even dicht hadden
gedaan hebben we inkopen gedaan in de grote Franse
supermarkt en ontbeten. Het was wachten tot Erik en
Simone gearriveerd waren zodat we gezamenlijk ons
hotel in konden.

Vrijdag avond was de training. Eerst aanmelden en alle
polsbandjes om en stickers op de fiets plakken, anders
kreeg je die echt niet meer mee! De fietsen moesten in
een andere hal blijven staan. De baan was erg technisch
met heel veel bulten en er lagen stenen in de bochten.
Verder werd er ook gestart met random gate. Ik had hier
nog niet mee getraind maar kon me er gelukkig snel aan
aanpassen. Er waren veel deelnemers dus ik kon maar 5
rondjes trainen daarna was de training alweer voorbij.
Op zaterdag fietste Erik met de cruiser. Daphne en ik
hebben eerst uitgeslapen en hebben Erik vanaf de
kwartfinales aangemoedigd. We gingen er vanuit dat hij
e
die wel zou halen, haha. Erik werd uiteindelijk 5 in de
finale! Daphne heeft ook nog gewinkeld in de hal want er
waren heel veel BMX winkeltjes. Daarna hebben we nog
naar de races van de Junioren en Elite gekeken. Dit was
’s avonds om 22.00 u pas afgelopen.
Zondag mochten wij fietsen en ook Erik deed met de
kleine fiets mee. In de training konden we maar 2 rondjes
rijden. Daarna waren de manches. In de vrouwen 17 +
klasse waren veel meer deelnemers dan we normaal

gewend zijn. Er deden bijna alleen maar Françaises mee.
In de manches slaagde Daphne er met 7-7-7 helaas niet
in om zich te plaatsen voor de kwartfinales. Ik kreeg het
voor elkaar om wel door te gaan met 4-2-3. Dit was meer
dan ik van te voren verwacht had. In de kwart finale was
ik dan ook niet meer zenuwachtig. Daarin fietste ik ook
e
nog eens een 3 plek. Ik was tot mijn grote verbazing
door naar de halve finale! In de halve finale reed ik op de
e
4 plek maar ik werd klemgereden in de tweede bocht. Ik
e
werd uiteindelijk 6 in de halve. Ik ben trots op het
resultaat maar het was toch een beetje jammer dat ik die
e
4 plek verloor in de halve. Erik reed 2-2-1 in de manches
e
en werd 3 in de kwartfinale. In de halve finale was het
e
heel spannend. Hij reed met een klein verschil als 5 over
de streep.
Met deze goede resultaten zijn we weer huiswaarts
gegaan.
Het was een geslaagd weekend! Volgende EK in Zwolle
zijn we weer van de partij.

Aanvulling redactie:
- Willen jullie de verrichtingen van Eric Vlaardingerbroek
op het EK zien, kijk dan op de site: http://www.bmx-

videos.com/video/show_news.php?subaction=showf
ull&id=1197200437&archive=&template=Headlines
- Het EK wedstrijd in Zwolle wordt gereden op 12 en 13
januari 2008 (zie poster en site: http://indoor.kwckampen.nl/index.htm
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CLUBSHIRT
door Ruud de Backer en Fanky Duivelshof

Zoals aangekondigd tijdens de presentatie van het logo
en toegelicht in het vorige journaal zit er een clubshirt in
de maak. We zijn nog steeds op zoek naar sponsors voor
het shirt en dat is een moeizame klus. We
onderhandelen nog met een aantal potentiële
geldschieters, maar de voorkant van het shirt is voorlopig
nog volledig beschikbaar, op de mouwen begint wat
sponsorkleur te verschijnen, maar ook daar nog steeds
opties. Mocht u nog een potentieel sponsor kennen laat
het mij, Ruud, dan aub zo spoedig mogelijk weten. Bij
aanvang van het wedstrijdseizoen willen we het shirt
beschikbaar hebben (met of zonder sponsors). Om alvast
een aanvang te maken het verzoek om de passhirts aan
te trekken zodat in ieder geval je maat bekend is, dus
niet alleen passen, maar ook de lijst invullen.

CLUBSHIRTS
Clubleden en ouders,

L

EFTELING
door Judith van de Riet

Op zaterdag 3 november hebben de fietscrossende
meiden van FCV Zoetermeer’77 De Efteling onveilig
gemaakt! Het was een gezellige dag waarbij we alle
attracties hebben uitgeprobeerd. We kunnen vertellen dat
de Piranha niet is aan te raden in het late najaar! We
kwamen hier kletsnat uit. In de hal van de Panda Droom
is natuurlijk op de WNF fiets uitgeprobeerd wie er de
hoogste snelheid mee kon fietsen. Dit leverde wel wat
houten billen op…
Zie de foto’s voor een indruk.
Groeten van Marissa, Debbie, Amaya, Daphne en Judith.

Zoals jullie weten hebben we een clubshirt laten
maken.
Helaas is het nog niet gelukt om een hoofd shirt
sponsor te vinden. Wel is het gelukt om 2 mouw
sponsors te vinden. De logo’s van deze bedrijven
komen in ieder geval op het shirt;
Reep Rijplaten uit Den Haag en
J.P.T. van de Plas Sloopwerken uit Warmond.
Dankzij hen kan de prijs van een clubshirt redelijk
blijven. Waarschijnlijk zal een shirt ca. € 37,gaan kosten. Om echter tot definitieve
(prijs)afspraken te komen is het nodig om
aantallen (en maten) te weten!
Daarom is er ook vanaf aanstaande zondag 30
december tot en met 6 januari gelegenheid tot
het passen van een shirt.
Verzoek dus om dan op de lijst aan te geven of je
belangstelling hebt voor een clubshirt en zo ja,
dan een shirt passen.
Geen belangstelling? Dan toch graag even melden!
Namens het bestuur, Fanky Duivelshof
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TOTALLY FIT KIDZ
door Ruud de Backer en Fanky Duivelshof

Op 7 november werden er op de baan TV opnamen
gemaakt voor het programma Totally Fit Kidz. Het
programma werd op 20 november 2007 uitgezonden.
Stan Frambach en Brent Levinga vertegenwoordigden de
onze crossvereniging en nadat ze de presentator erop
hadden gewezen dat hij wel de goede kant moest
oprijden kwam Martijn Scherpen in het nieuwe clubshirt
van fietscrossvereniging Zoetermeer '77 de baan op.
Martijn is de huidig Nederlands Kampioen en 4-voudig
Wereldkampioen en 7-voudig Europees kampioen. Het
shirt welke Martijn droeg hangt nu gesigneerd in het
clubgebouw.
Een verslag van Fanky:
De opnames zijn heel goed
gegaan. Het was niet echt
lekker weer maar het bleef de
meeste
tijd
droog.
De
presentator hebben wij in
'ons' shirt gehesen en in een
crossbroek
van
Erwin.
Iedereen had er plezier in om
te zien hoeveel moeite het de
presentator kostte om de bulten zonder snelheid te
nemen. Martijn Scherpen was heel aardig en bleef na die
tijd nog even hangen. Hij deelde de nodige
handtekeningen uit en poseerde voor alle foto's die we
wilden nemen. Hij was zelfs bereid om in ons shirt
gefotografeerd te worden. Na afloop wilde hij ergens
gaan eten om dan na de files pas weer op pad te gaan.
Hij vroeg ons een restaurant en toen bood Anne
Vrijmoed aan om bij hen te komen eten. Hier ging hij ook
op in. Dus hij heeft zelfs in Zoetermeer gegeten.
Heeft u de uitzending gemist, of zit TV-West bij u niet in
het pakket, het nog eens bekijken kan via de site:
http://televisie.westonline.nl/archief/programma_overzicht
?id=74. Wat Martijn betreft, ik hoop dat hij zijn kunsten op
tijdens de finale TC in oktober 2008 nog eens komt
vertonen.

F

DE FIETS VAN …
door Gerco van Leeuwen
Dit is heel voorzichtig gezegd wel
een hele speciale fiets van,
namelijk de fiets van Jelmer van
de Burg, want Jelmer is inmiddels
tandloos op zijn 74 jarige leeftijd.
Hij was ook ons laatst aangemelde
lid, sinds 6 maanden te vinden
weet hij de baan te vinden.
FOTO VAN LANG GELEDEN

Frame
Voorvork
Balhoofd
Stuur
Handvaten
Barends
Voortandwiel
Ketting
Achtertandwiel
Kettingspanner
Zadel
Zadelpen
Zadelpenklem
Velgen
Naven
Spaken
Banden
Remhendel
Remkabel
Rem
Cranks
Trappers
Favoriete baan

: loeki met zijwieltjes
(al kunnen ze er bijna af!)
: uit de la van moeders! Je weet
: nee
: met airbag
: rubberen met balletjes
: staal
: melk, extra scherp
: zilver met 50 cent hanger
: ietsje minder scherp
: hoezo vind je het niet spannend genoeg
: beter wel
: stift edding marker
: rond met een boutje
: 20 inch chrome spinners
: Navel?
: spinners X 4 goud bling bling
: met noppen en van rubber
: love handle
: heb geen kabel, draadloos Digitenne
: alle remmen los!!
: ja lekker!
: shimano klittebands
: President

Voorts kent Jelmer zijn fiets een speciale aanpassingen,
namelijk ook te gebruiken als bakfiets met 8 kuub
laadruim en airco
Als Jelmer gaat fietsen dan heeft hij een sterke voorkeur
voor een latex broek en een warme wollen trui van zijn
oma. Handschoenen haalt hij op bij het benzinestation,
draagt een helm van Bob de Bouwer en voor de extra
veiligheid gebruikt hij de pil. Voor de wedstrijd heeft hij
een favoriet maal, namelijk EPO (Gerco bedankt laatste
TC ging goed).
Mededelingen, vragen en / of opmerkingen van Jelmer:
Bedankt voor dit interview het was me een groot
genoegen dit zo goed en serieus mogelijk te
beantwoorden dit is met enige moeite gelukt. Verder wil
ik me vader bedanken voor alle support, en natuurlijk
Bert en Bert BV voor het aanpassen van de baan! En
natuurlijk Willem voor de gezelligheid. bij de NK’s en
mijn sponsors Stolli met ijs, mijn goede maat Jack
Daniels, Bacardi, en Marlboro!!
Voor de rest: Al jullie Moeders, je weet toch!!
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KALENDER 2008
door Ruud de Backer

Een overzicht van de wedstrijden voor het seizoen 2008
(tot
en
met
de
Top-competitie).
Een
paar
naamswijzigingen:
- de interclub heet nu Zuid Holland Cup
- het afdelingskampioenschap heet nu BMX West
Competitie
Voor de Zuid Holland Cup wordt op 14 maart 2008 beslist
of deze door zal gaan, eis is dat er minimaal 50
deelnemers staan ingeschreven. De data van de club2
wedstrijden zijn onder voorbehoud.
MAART
09
BMX West Competitie te Uithoorn
16
BMX West Competitie te Velsen-Noord
23
Top-competitie te Luyksgestel
27
Club2 te Rijswijk
30
Zuid Holland Cup te Barendrecht
APRIL
06
Top-competitie te Oss
10
Club2 te Zoetermeer
13
BMX West Competitie te Heiloo
20
Zuid Holland Cup te Zoetermeer
MEI
08
Club2 te Rijswijk
17
Nederlands kampioenschap te Heiloo
25
BMX West Competitie te Oud-Beijerland
29
Club2 te Zoetermeer
JUNI
01
BCiM Zuid-Holland Kampioenschap te
Oud Beijerland
08
BMX West Competitie te Baarn
15
Zuid Holland Cup te Oud Beijerland
26
Club2 te Rijswijk
JULI
13
Zuid Holland Cup te Rijswijk
22
Top-competitie te Baarn
AUGUSTUS
12
Olympische spelen
SEPTEMBER
07
Nederlands Kampioenschap Clubs te
Tegelen
11
Club2 te Zoetermeer
14
BMX West Competitie te Langedijk
21
BMX West Competitie te Schagen
25
Club2 te Rijswijk
28
Top-competitie te Assen
OKTOBER
05
BMX West Competitie te Rijswijk
09
Club2 te Zoetermeer
12
Top-competitie te Dedemsvaart
19
BMX West Competitie te Zoetermeer
23
Club2 te Rijswijk
26
Top-competitie te Zoetermeer
NOVEMBER
02
Club2 te Zoetermeer

F

DE AFSLUITING
door Ruud de Backer

Het laatste stukje van dit laatste clubblad dit jaar zit er
aan te komen. Had nog wel wat willen schrijven over de
random start, de techniek is in huis bij de vereniging en
met ingang van volgend seizoen zal er mee worden
geëxperimenteerd, daar komen we dus nog op terug.
Had mijn droefenis nog wel willen uitspreken over de
graffiti op het juryhok, de zoveelste vernieling in de loop
van het seizoen, maar het zal wel weer groen worden.
Een stukje kunnen vertellen over de onderhandelingen
met de gemeente over het gebruik van de baan en wie
wat moet onderhouden, maar dat doen we wel als de
onderhandelingen afgelopen zijn en er een nieuw
gebruikerscontract ligt.
Iets over de kantine. De bezetting van de kantine heeft
ook onze aandacht, als u er toch bent omdat uw dochter
of zoon moet rijden, zou u dan misschien een
trainingsdeel de kantine willen beheren? Natuurlijk niet
elke week, maar gewoon één keer per maand. Spreekt
het u aan spreek Anne Parlevliet of één van de
bestuursleden aan.
Natuurlijk danken we de dames die ons clubgebouw
schoon hebben gehouden en de kantine (en bar)
gemaakt hebben tot wat het nu is. Eigenlijk bedanken we
iedereen voor de inzet voor de vereniging, laat de rijders
dat waarderen en laten de rijders elkaar ook respecteren.
Ons wacht een druk en lang seizoen als bestuur hopen
we een beroep op u te kunnen doen en loopt het even
niet zoals u verwacht spreek ons daar dan op aan. Heeft
u talenten die u wilt tonen om de vereniging goed te laten
draaien of geweldige ideeën, schroom niet om die met
ons te delen. Rest mij u nog wat veilig vuurwerk, tot
volgend jaar een gezond en goed 2008.

