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Aan onze leden 

 
Voor u ligt het jaarverslag van 2015. Hierin willen wij terugblikken op 2015 door de 

verschillende commissies aan het woord te laten. Zij zullen u kort bijpraten over het 

afgelopen jaar door activiteiten en hoogtepunten aan te stippen die in 2015 plaatsvonden. 

Het financieel jaarverslag vormt geen onderdeel van dit verslag, maar is apart op te vragen 

bij de penningmeester. 

Wij wensen u veel leesplezier! 

 

Namens het bestuur van LRTV Swift 

Willem Haasnoot ( voorzitter) 

Dick Tensen (penningmeester) 

Daniëlle Lovink (secretaris)  

Floris Vletter (coördinator renafdeling) 

Henk Kern (interim coördinator toerafdeling) 

Nelly van der Does (coördinator aangepast wielrennen)  

Jaap Weeder (coördinator jeugd) 

Petr Kopecký (coördinator junioren en nieuwelingen)  

11 februari 2016 

LRTV Swift: 
Sinds 1919 hét 
thuis van fietsend 
Leiden en 
omstreken 
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Jeugdwielrennen 
 

We zijn 2015 ingegaan met het idee meer kinderen te laten genieten van wielrennen en de 

ambitie om met meer kinderen naar de wedstrijden gaan.  

Op beide vlakken zijn we daarin geslaagd. Er zijn wederom meer kinderen begonnen met 

wielrennen bij onze vereniging en ook zijn er meer kinderen die hun KNWU wedstrijdlicentie 

hebben aangevraagd of meedoen op districtsniveau bij de MCC/MWW en Swabo’s 

(wegwedstrijden in samenwerking met Avanti en Bollenstreek). 

Dit jaar zijn we zelfs begonnen met een crosstraining op de woensdagmiddag omdat de 

aanwas van kinderen te groot werd in de wedstrijdgroep die op de dinsdagavond traint. Als 

we het qua bezetting redden, zullen we ook het komend crossseizoen proberen een groep 

op de woensdag te laten trainen.  

Activiteiten 
Ook dit jaar waren er natuurlijk weer de bekende wedstrijden die we als club mochten 

organiseren voor de KNWU en het district plus natuurlijk onze eigen Swabo’s. Gelukkig 

hebben we dit jaar twee ouders bereid gevonden om zich te bekwamen in Mylaps, het 

elektronische tijdwaarnemingssysteem. Hierdoor kon ook de jeugdcommissie haar steentje 

bijdragen in de bezetting hiervan tijdens wedstrijden.  

Enige tegenvaller was dat dit jaar onze landelijke wegwedstrijd geen kwalificatiewedstrijd 

was. Hierdoor kwamen er ongeveer 5% minder deelnemers. Voor komend jaar is er al 

toegezegd dat de landelijke wedstrijd bij Swift wel weer een selectie wedstrijd voor het NK 

zal zijn. 

Overige activiteiten 
Naast de wieleractiviteiten is er binnen de jeugdcommissie ook altijd ruimte voor extra 

activiteiten: Sport en spel dag in de polder zonder fiets met afsluitende BBQ op Swift voor 

alle ouders en broertjes en zusjes. Poffertjes eten na de clubkampioenschappen tijdrijden 

die we dit jaar op ons eigen parcours hebben gehouden.  

 

Vooruitblik  
Voor volgend jaar willen we graag de trainingen beter gaan monitoren en de progressie van 

de wedstrijdgroep beter in kaart brengen. Verder blijven streven naar een gestage groei van 

de jeugdleden.  

 

De jeugdcommissie 

De Swiftjeugd heeft

de toekomst!
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Nieuwelingen- en junioren 
 

2015 was super, wordt 2016 beter? 

 

Het seizoen is afgelopen. In een jaar waarin de Swift Nieuwelingen en Junioren beter dan 

ooit hebben gepresteerd. Zowel individueel als in teamverband. 

Na de klassiekerwinst in 2014 was het moeilijk om aan het verwachtingspatroon te voldoen 

maar dat is meer dan gelukt. Geen rode draad van valpartijen zoals in voorgaande jaren. 

Alleen Luuk Haarbrink en Joris Zandbergen, de trainer zelf, waren niet bestand tegen de 

landing en liepen botbreuken op. 

 

Swift deed in heel veel wedstrijden mee op het voorste plan. De oogst van 3 maal winst in 

de criteriums van Melle Meeuwisse en Niels Boele, de 7de plek van ons tijdritteam op het 

nationaal kampioenschap op amper 30sec van het podium,  en het sterke rijden in de 

klassiekers  zijn het resultaat. Daarnaast hebben we ook een cyclocrosser – Tomas 

Kopecky - die 7 overwinningen heeft behaald, waaronder de internationale crossen in het 

Belgische Ronse, Koksijde en op de Koppenberg.  

Dit alles is mede mogelijk gemaakt door de stabiele basis die het totale begeleidingsteam 

voor de renners mogelijk  maakt. Ik wil graag al onze sponsors bedanken voor de financiële 

steun. Tijdens de nacht van 2 oktober in een Leidse kroeg heb ik van onze hoofdsponsor 

van het eerste uur Erik Bunnig de toezegging gehad dat hij voor het komende seizoen weer 

op onze wielerbroek staat. En daar zijn we heel erg blij mee. 

 

Succes wil ik wensen aan de renners die ons gaan verlaten en dan met name Bob 

Goedbloed, Bram van der Zwet en Brett van Klaveren. Onze Bob word toch maar mooi 

professioneel wielrenner in Amerika bij het diabetesteam United Healthcare! 

Ook willen wij de begeleiders van het afgelopen seizoen bedanken. Wilco en Bram van 

Berkesteijn, Jeroen Jansen, Petr Kopecky, Johannes Lachi, Hans van Belle, Gertruud 

Zandbergen, Pim van Heemskerk, Jacqueline van Dalen en natuurlijk Bert Klein en Joris 

Zandbergen en al degene die wij vergeten zijn voor hun tomeloze inzet. 

 

Op naar 2016. Hopelijk blijven al onze sponsors bereid om het team te blijven ondersteunen 

en kunnen we doorgaan op de ingeslagen weg. 

 

Ben je tussen de 
15 en 17 jaar 
oud, dan ben je 
in wielertermen 
een 
‘nieuweling‘; in 
de twee daarop 
volgende jaren 
ga je door het 
wielerleven als 

‘junior‘.  
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Toerfietsen 
De activiteiten van de toerafdeling van LRTV Swift worden georganiseerd onder regie van 

de Toercommissie. In 2015 vergaderde de Toercommissie 3 keer. Leden van de 

Toercommissie vertegenwoordigden Swift 2 maal bij de regiovergaderingen van de NTFU. 

De samenstelling van de Toercommissie wijzigde. Voorzitter Cor Vergeer trad af en lid Bart 

van Dam verliet de Toercommissie in 2015. De Toercommissie is daarmee als volgt 

samengesteld: Voorzitter: Henk Kern. Leden: Jan Boom, Jeannette Elstgeest, Leo van 

Leeuwen, Hanny Oortwijn en Harrie Tuinhof.   

Zondag- en zaterdagritten 
Uit de nauwgezette administratie van Jan Boom blijkt dat zich in totaal 1654 deelnemers 

hebben aangemeld. Dat zijn 103 deelnemers minder dan in 2014. Dit geeft een enigszins 

vertekend beeld, daar niet iedereen meer de moeite neemt om zich elke keer in te schrijven. 

Het seizoen opende op 1 maart met 22 deelnemers. Het record aantal van 67 deelnemers 

werd bereikt op 13 september en het laagste aantal werd gemeten  op 29 maart met 11 

rijders. Aan inkomsten van betalende niet-leden werd € 258, - genoteerd. Een daling ten 

opzichte van 2014 met € 236, -. Twee tochten moesten worden afgelast in verband met het 

slechte weer. 

Na 10.00 uur meldden zich nog nauwelijks gegadigden voor de zondagritten. Daarom 

besloot de Toercommissie de inschrijftijd aan te passen van 8.30 uur tot 10.00 uur. Ook zijn 

de inschrijfkaarten inmiddels vervangen door presentielijsten. 

Dinsdagochtend Krasse Knarren en recreanten 
De administratie van Jan Pool laat een lichte daling zien in de deelnemersaantallen ten 

opzichte van 2014. Er werden in het hele jaar, inclusief het winterseizoen,  883 recreanten 

genoteerd. Een afname van 244. Niettemin werden er 8 ritten verreden met meer dan 30 

fietsers en was de groepsgrootte over het algemeen meer dan 20.  

Het slechte weer lijkt de dinsdaggroepen parten te hebben gespeeld. De ritten werden maar 

liefst 8 keer afgelast, hetgeen een negatieve invloed heeft gehad op het totaalaantal 

deelnemers. 

Het programma van de recreanten was weer volop in ontwikkeling. Naast de gebruikelijke 

30 km ritten, werd één maal in de maand een cultureel uitstapje ingelast. Zo werden o.a. het  

Iedere zondag een 

Swiftrit
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Katwijks Museum en het Brandweermuseum in Wassenaar bezocht. In juli was er een 

vaartocht naar het Boomkwekerijmuseum in Boskoop. Eén maal per maand kon er naast de 

30 km. rit een tocht van ca. 45 km. worden gereden. 

 

Door ziekte was Jan Pool een groot deel van de zomer uitgeschakeld. Een fikse tegenslag 

voor Jan en voor de ‘langzame’ groep, die hiermee zijn voorrijder ontbeerde. Elly van 

Goozen en Harrie Tuinhof waren de vaste voorrijders voor de overige deelnemers. 

Vanwege de groepsgrootte en de uitstapjes  werd in twee groepen gereden. Er ontstond 

behoefte aan extra voorrijder(s) als reserve. In de tweede helft van het seizoen werd 

Jeannette Elstgeest reserve voorrijder. Hoewel er formeel een winterstop is, fietsten de 

liefhebbers in de winter gewoon door, ijs en weder dienende. De afsluiting van het seizoen, 

c.q. het inluiden van het winterseizoen werd - inmiddels traditiegetrouw  - gevierd met een 

pannenkoekmaaltijd, dit keer zelfs buiten in de zon.  

Elke dinsdagochtend ging ook een groep Krasse Knarren van start, met veelal als route de 

toertocht van de zondag ervoor. Bij de Krasse Knarren werden 521 inschrijvingen geteld. 

Dat zijn er 138 minder dan in 2014. De inkomsten van Krasse Knarren en recreanten 

tezamen bedroegen € 696, -. Een vermindering van € 236, -. In de loop van het seizoen 

bleek er soms behoefte aan twee groepen waarvan er een wat sneller. De Krasse Knarren 

groep genoot flinke belangstelling. De meeste Krassen gingen ook door in de winter.  

Al met al worden de dinsdagochtendtochten hogelijk gewaardeerd door de nieuwe 

doelgroep van recreatieve fietsers. 

Woensdagavondgroep 
De trainingsgroep op woensdagavond onder leiding Henk Kern voorzag in een behoefte. Er 

waren per keer 10-15 mensen aanwezig. Er werd bij voorkeur gereden in twee groepen op 

verschillend niveau. Hiervoor is eigenlijk een vaste tweede voorrijder nodig, die nog steeds 

niet is gevonden. 

 

Donderdag zomer groep 

Leo van Leeuwen begeleidde zo’n 15 donderdagochtendritten met een lengte van 100 – 

150 km. Deze stonden aangekondigd op de website. De opkomst was rond de 20 personen 

per keer. 

En ook 
doordeweeks 
wordt er volop 
gefietst 
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Joop Zoetemelk Classic 
De JZC werd voor de negende keer georganiseerd. De stuurgroep onder voorzitterschap 

van Anton Dalhuijsen zorgde voor de organisatie.  De JZC viel daardoor buiten het bereik 

van de Toercommissie. Leo van Leeuwen had namens de Toercommissie zitting in de 

stuurgroep. 

Wintertraining op de weg 
Op 7 november startte onder leiding van Henk Kern op zaterdagmiddagen de wintertraining 

op de weg. 15-20 mensen reden een vaste route van ca. 80 km. Deze stopt in maart. 

Daarnaast was er op zondagen om 9.30 uur de wintertoertocht rondje Noordwijkerhout van 

60 km. Beide activiteiten werden op de website geplaatst en gemeld in de Solo. 

Start2bike.  
Dit stond in het verleden bekend als Fiets-Fit. Een NTFU cursus waarin beginnende 

wielrenners en mountainbikers bij verschillende NTFU verenigingen de technieken van het 

mountainbiken of wielrennen worden bijgebracht. Ook Swift was één van de 70 startlocaties. 

Onder leiding van Michiel Apon en Hans Neuteboom werden 2 cursussen georganiseerd, 

één voor racefietsers in het voorjaar en één in het najaar voor MTB-ers. In 2015 hebben 25 

personen de cursus met goed gevolg doorlopen. Er leek een tekort aan instructeurs te 

ontstaan, maar gelukkig kon dit probleem voor 2015 worden opgelost. De cursussen 

zorgden voor nieuwe instroom op de toerafdeling van vooral vrouwen.  

 

En verder nog 
- In 2015 is er hard aan gewerkt om de website te verbeteren en informatie up to date te 

krijgen en te houden. Leo van Leeuwen heeft er samen met webmaster Ruben Verheul  

voor gezorgd dat alle toerinfo op  een vernieuwde en actuele website te vinden is. 

Toertochten en evenementen werden op gezette tijden doorgegeven aan de pers. 

- Een zorgenpunt  in de informatievoorziening was het printen van drukwerk. Het bleek dat 

Zorg & Zekerheid het printen van drukwerk heeft uitbesteed. Contacten lopen in de 

toekomst via Rob Hogenelst. 

De Toercommissie besloot tot afschaffing van de inschrijfkaarten daar deze geen functie 

voor de verzekering meer hadden. In plaats daarvan werden er presentielijsten ingevoerd  

In 2015 ging de

Joop Zoetemelk

Classic voor de 

9e keer van 

start
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waarop deelnemers hun naam konden invullen, zodat er zicht is op het aantal deelnemers. 

Deze manier van inschrijven bespaarde tijd en werkte naar tevredenheid. 

-  

- Voor geblesseerde/zieke leden is namens de vereniging een beterschapwenskaart 

ontworpen door Joep Pauw. Van deze aansprekende kaart is (helaas) al diverse keren 

gebruik gemaakt. 

- De NTFU organiseert cursussen voor wegkapiteins.  Bij 10 – 14 deelnemers kan voor 

wielerverenigingen een cursus op maat worden samengesteld voor ca. € 400, -. De 

veiligheid en begeleiding van groepen komen aan de orde. De Toercommissie vond dit 

relevant en legde contact met  de NTFU om een dergelijke cursus voor wegkapiteins bij 

Swift te organiseren. Komend voorjaar start de eerste cursus. 

 

Conclusie 

 

De toerafdeling belichaamt een brede en solide basis voor de hele wielervereniging. Voor 

verschillende doelgroepen worden talrijke activiteiten georganiseerd die zich kunnen 

verheugen in grote belangstelling en hoge waardering. De Toercommissie zorgt ervoor dat 

er bij Swift voor elk wat wils en altijd iets te doen is. 

 

 

 

 

“De 
Toercommissie 
zorgt ervoor dat 
er bij Swift voor 
elk wat wils en 
altijd iets te doen 
is” 
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Aangepast wielrennen 
Al enkele jaren staat in de missie en visie van LTRV Swift dat het een vereniging is voor 

iedereen die wil fietsen en dat er ook plaats is voor gehandicaptensport. Wij richten ons op 

twee verschillende doelgroepen: mensen met een lichamelijke beperking en mensen met 

een verstandelijke beperking, ongeacht leeftijd. 

Bij de training is uiteraard bewegen het uitgangpunt, maar het plezier door samen te trainen 

en het plezier in het wielrennen zelf zijn de hoofddoelen. De training is gericht op het 

verhogen van de conditie en het verbeteren van wielrenvaardigheid, zowel individueel, als in 

de groep. Wij proberen dus het maximale uit de deelnemers te halen. Tijdens de training 

konden de deelnemers verschillende wielrenfietsen of tandem uitproberen en kijken wat het 

beste past.  

 

Vanaf 1 april tot 30 september 2015 hebben wij elke woensdagavond van 18:00 tot 19:00 

uur training aangepast wielrennen gegeven. In de eerst maand hebben wij een 

kennismakingscursus gegeven en daarna mochten belangstellende drie keer vrijblijvend 

meetrainen en daarna konden deelnemers lid worden van de vereniging. 

In totaal hebben dit jaar 10 deelnemers meegetraind, zowel jeugd, nieuwelingen, junioren, 

als senioren. 

Annika van der Meer heeft een wedstrijd licentie aangepast wielrennen, zij rijdt nationale en 

internationale wedstrijden en maakt deel uit van de opleidingsgroep baanwielrennen van de 

KNWU. In 2015 is zij gekozen tot aangepaste sporter 2014 van de gemeente Leiden. 

Handbikers  
In 2015 was er de mogelijkheid om wekelijks op woensdagavond (19:00 tot 20:00 uur) een 

handbike toertocht te maken onder leiding van Hans Schuurmans. Daarbij zijn ook 

deelnemers met een handbike met elektrische ondersteuning welkom. Helaas is hier weinig 

gebruik van gemaakt, of men is aangehaakt bij de training aangepast wielrennen. In 2015 

zijn twee nieuwe handbikers lid geworden van LRTV Swift. 

Clinics wielrennen 
In 2015 hebben wij twee clinics wielrennen georganiseerd voor het speciaal onderwijs: één 

met de Korte Vliet school en één met de Thermiek. In totaal ongeveer 50 deelnemers. 

 

 

Annika van der 

Meer tijdens het 

WK aangepast 

baanwielrennen
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Samen met andere leden van Swift hebben deelnemers van het aangepast fietsen 

deelgenomen aan de Joop Zoetemelk Classic en aan de taptoe in Leiden.  

 

De commissie aangepast wielrennen bestaat uit: 

Nelly van der Does, bestuurslid LRTV Swift, de hoofdtrainer Hans Schuurmans, Jordy 

Smeele, combinatiefunctionaris speciaal in Leiden en Paul Zwanenburg. 

Begeleiders van trainingsgroep aangepast wielrennen bestaat uit: 

Hans Schuurmans, gediplomeerd wielertrainers 2 en hoofdtrainer.  De training werd verder 

ondersteund door Jordy Smeele, combinatiefunctionaris, Paul Zwanenburg, Niek de Goeje, 

vrijwilliger en vader van een deelnemer, Michel Stulemeijer, vrijwilliger en Swift-lid, Wicher 

Sieders, vrijwilliger en Swiftlid en gediplomeerd trainer en Nico Reijerse, die hand en 

spandiensten voor het aangepast wielrennen heeft verricht en zorgde dat het clubhuis 

tijdens de trainingen bemand was.  

 

Alle deelnemers willen de vrijwilligers bedanken voor alle inzet bij het aangepast wielrennen 

van LRTV Swift.  

 

 

Nelly van der Does 

 

LRTV Swift is 
een vereniging 
voor iedereen die 
wil fietsen! 
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Wedstrijden 
De Rencommissie van Swift organiseert en coördineert tal van activiteiten voor (aspirant-) 

wielrenners van (binnen en buiten) onze vereniging en in het begin van het jaar 2015 is dat 

altijd de nog lopende Swibo-cross die afwisselend bij Avanti, De Bollenstreek en bij Swift 

wordt verreden. Winnaars: Tom van der Zwet, Bert van Kesteren en Jeroen Hoogakker. 

Februari is de tijd voor de jaarlijkse ritten rond de Haarlemmermeer. Ook dit jaar veel 

deelnemers. In maart, ook al een traditie, wordt het dan weer tijd voor de traditionele 

Swabo-competitie die voor 1, 8 en 15 maart op de wielerkalender stond. De eerste wedstrijd 

werd door zo’n 45 renners op De Bult verreden. Ook werd op die dag weer eens een 

50+course gehouden en van de 23 man was Hans van Eijk de snelste.   

Met de start van de zomertijd kan op de dinsdagavonden de “Swift/Neuteboom Bike Totaal 

dinsdagavondcompetitie” beginnen. Het startschot is op 31 maart en na 23 wedstrijden was 

de laatste wedstrijd op 8 september. Winnaars: Laurens Koster (A-cat) en Patrick Delanghe 

(B-cat). Deze competitie blijft een succesnummer op De Bult met ook dit jaar weer zo’n 200 

deelnemers.  

Paaszondag viel dit jaar op 5 april en dat is al jaren de Swift-dag voor het houden van de 

clubkampioenschappen op de weg. Ruim 30 renners streden om de ereplaatsen en na 

afloop werden als clubkampioenen gehuldigd: Jill Jansen (dames), Ben de Boer (masters) 

en Martijn Borst (amateurs).  

De tijdritcompetitie rijden we dit jaar wederom met een vergunning (incl. verkeersregelaars) 

en is steeds populairder aan het worden. Dit jaar zaten we op 23 april, 21 mei, 18 juni en 2 

juli bijna elke keer aan het maximum van 50 renners. De winnaars: Olga de Boer-van 

Velzen en Niels van der Pijl. Snelste tijd was overigens voor Henk de Jong met 

45.64km/uur. 

Dat anderen ook op ons parcours willen tijdrijden laat de Regionale Tijdrit op 3 september 

wel zien. Ook hier ruim 50 renners aan de start. 

Tenslotte reden op ons tijdritparcours in Woubrugge op 10 september de Swift-renners om 

het CK. Ruim 35 (4 buiten mededinging) renners namen deel aan dit evenement. Winnaars: 

Olga de Boer (dames), Tomas Kopecky (nieuwelingen), Niels Boele (junioren), Mark Bennis 

(40+), Hans Ariëns (50+), Jouri Berg (amateurs) en Erwin van Eijk (élite) die met 45.20 

km/uur de snelste was.  

 

Een ruim 

wedstrijdaanbod

gedurende het 

gehele wielerjaar
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Swift heeft in 2015 zich aangesloten bij de ZOMOCO, een districtscompetitie die renners de 

kans biedt om elke zondag te koersen op het clubparcours van de verschillende 

deelnemende verenigingen. Bij Swift was deze mogelijkheid op 23 mei en 12 juli. Bij de 

eerste wedstrijd viel de opkomst mede door de regen enigszins tegen; maar de laatste keer 

zaten er toch ca, 50 renners op het parcours. Volgend jaar is Swift weer van de partij.  

Op 26 september werd Nederlands Clubkampioenschap (NCK) verreden in Dronten: de 

ideale gelegenheid van de renners van Swift om in de clubkleuren de vereniging te 

vertegenwoordigen. En dat deden ze met verve. De dames Olga de Boer, Jermaine Post, 

Harriet Kroon en Ashlynn van Baarle waren zeer succesvol met een verdienstelijke 4e plek 

van de 28 gestarte clubs (gem: 43.88 km/uur) en maar 30 sec. verwijderd van een 

podiumplek.  

In de B-categorie gingen Niels Boele, Tijmen Snel, Bob Goedbloed en Bram van der Zwet 

voortvarend van start en reden zich naar een prachtige 7e plek in een veld van 52 gestarte 

clubs (gem: 47.07 km/uur) en ook slechts 30sec van een podiumplek. 

In de A-categorie gingen de volgende Swift-mannen van start: Erik van Lakerveld, Jouri 

Berg Bastijn Boele, Jan-Willem van Soest, Erwin van Eijk en Jaap van der Meij. Zij bereikten 

in een veld van 72 clubs een 35e plek (gem: 47.32 km/uur). 

De jaarlijks SwaBoCrosscompetitie is op 11 oktober begonnen en duurt t/m 24 januari 2016. 

Op zondag 20 december reden de Swift-crossers onder “zomerse omstandigheden” hun CK 

op De Bult. De wedstrijdjury kon de volgende gouden medaillewinnaars noteren: Tom van 

der Zwet (nieuwelingen), Jo Ferket (masters 40+), Jeroen Devilee (masters 40-) en Vincent 

Fackeldey (elite). 

Op 26 december is de jaarlijkse interclub-kerstcross weer georganiseerd.  

Voor de volledigheid de samenstelling van de Rencommissie: Nancy Alberts, Jan van Dorp, 

Hans Egberts, Rob Hogenelst, Gerrit Kransse, Hans Neuteboom, Ruben Verheul, Floris 

Vletter (voorzitter) en Arno Zahradnik. Leuk voor statistiek: 45 evenementen kan de 

Rencommissie op haar conto schrijven en bij dat alles waren vele vrijwilligers actief 

waarvoor de Rencommissie allen zeer erkentelijk is. Niet onvermeld mag blijven het lintje 

voor onze Jan van Dorp. 
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Swabo 
Ook in het seizoen 2015 hebben Swift renners en rensters op elite- en belofteniveau weer 

kunnen profiteren van de samenwerking van onze vereniging met RTV Bollenstreek en WV 

Avanti. De teamstructuur en de begeleiding die Swabo kan bieden is van groot belang voor 

onze junioren die de overstap naar beloften en elites willen maken. De deelname aan de 

landelijke clubcompetities garandeert bovendien een gevarieerde koerskalender op hoog 

niveau. 

Goed nieuws voor de continuïteit van Swabo als team is dat de leiding van zowel de heren 

als damesploegen er goed in slagen om sponsors aan zich te binden. Met name de 

driejarige verbintenis die met AW Groep als hoofdsponsor van de herenploeg dit seizoen is 

aangegaan, is een mooi resultaat. 

Op sportief vlak was het voor de damesploeg een topseizoen. In totaal werden er twintig 

podiumplaatsen behaald waarvan maar liefst negen overwinningen. In de nieuw gestarte 

clubcompetitie voor elite dames eindigde Swabo Ladies als vierde. Namens Swift deden 

Olga de Boer (etappewinst Tweedaagse Peize-Nieuw Roden) en Ashlynn van Baarle (winst 

in Omloop der Kempen en Omloop van Strijen) van zich spreken. 

Voor de herenploeg vielen vijftien podiumplaatsen te noteren waarvan twee overwinningen. 

Swift renner Johan Berk wist in zijn laatste seizoen voor Swabo het criterium in Rhenoy te 

winnen. In de clubcompetitie eindigden de heren op een zesde plek. 

 

Komend jaar zullen Hanneke de Goeje en Malin Eriksen (N) namens Swift voor Swabo 

ladies gaan rijden waarmee zij het Swift totaal op zeven rensters brengen. Bij de heren 

schuiven Vincent Fackeldey, Brett van Klaveren en Tijmen Snel aan en zal het Swift 

bestandsdeel uit tien renners bestaan. 

 

 

 

 

SwABo Cycling 
Team en SwABo 
ladies, de 
samenwerkings-
ploegen van 
LRTV Swift, WV 
Avanti en RTV de 
Bollenstreek. 
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Clubkleding 
De kledingcommissie was in 2015 wederom bemenst met Riet Jansen, Michiel Apon en 

Martin Zonderop.  

Kledingpasavonden en webshop 
In 2015 zijn er drie pasavonden geweest, waarbij er vier gepland waren. Voor de 

voorraadartikelen werkt de kledingcommissie met minimale voorraadaantallen en is bedoeld 

voor nieuwe leden en eventuele schadegevallen. Er worden voornamelijk shirts met korte 

mouw, wielerbroeken met zeem en trainingsjacks op voorraad gehouden in Swiftblauw en in 

het roze voor de dames en enkele heren.  In 2015 is er gestart met een bestelsysteem via 

de webshop Swift van de leverancier Bioracer. Er zijn wat opstartproblemen geweest met 

verkeerde maatvoeringen in de webshop en de juiste artikelnummers bij een aantal 

artikelen, wat tot gevolg heeft gehad dat niet ieder Swift-lid direct tot tevredenheid zijn of 

haar Swiftkleding heeft ontvangen. We kunnen soms niet de service verlenen van een 

commerciële kledingwinkel, maar de kledingcommissie doet haar uiterste best, om naast het 

fietsen en in onze kostbare vrije tijd, zoveel mogelijk kwaliteit en service te verlenen en 

waardeert de positieve reacties van een groot aantal leden.  

Leverancier 
De orders van Bioracer werden in 2015 grotendeels binnen de afgesproken levertijd 

geleverd. Een aantal bestellingen had niet de juiste kleur en uitvoering die de kleding-

commissie verwacht en eist van Bioracer. In oktober heeft de kleding-cie Bioracer de Bike-

motion in Utrecht bezocht en hebben samen met Mathieu Hermans van Bioracer de 

belangrijkste punten besproken om zo ook in 2016 weer goed zaken te kunnen doen. 

De belangrijkste afspraken die we gemaakt hebben zijn:  

 Werken met een volledig assortiment voor Swift 

 Uitbreiding van het assortiment met arm-en beenstukken 

 Minimaal aantal pakketten 

 Afstemmen van gehele assortiment en juiste artikelnummers en kleuren in de 

webshop 

 Juiste maattabel in de webshop en op de website van Swift 

 Maximaal 3 pasavonden en bestelperiodes in 2016 

 Aangepaste prijzen voor 2016 

De kledingcommissie, Riet, Michiel en Martin 

Kleding kan nu in 

de webshop worden 

besteld 
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Sponsorcommissie 
In het jaar 2015 is er weer een sponsorcommissie geactiveerd. De commissie bestaat op dit 

moment uit de navolgende personen: 

 Jan Tijl (voorzitter) 
 Rob Hogenelst 
 Willem Haasnoot 

De commissie heeft uit meerdere leden bestaan, maar die zijn allen om uiteenlopende 

redenen afgehaakt.   

Het doel van de commissie is: 
Opzetten nieuw sponsorbeleid met als doel het binnenhalen van (nieuwe) sponsors alsmede 

het behouden van bestaande sponsors. Onder nieuw sponsorbeleid wordt verstaan: meer 

structuur aanbrengen en vastomlijnde sponsorpakketten aanbieden aan potentieel nieuwe en 

bestaande sponsors. Op dit moment is het sponsorbeleid te veel ‘ad hoc’ (gunning) en levert 

SWIFT geen duidelijke definieerbare tegenprestatie. Er moet voor een sponsor een reden zijn 

om geld beschikbaar te stellen aan de vereniging en een sponsor moet daar ook ‘íets’ voor 

terugzien.    

Inmiddels  is in kaart gebracht hoe de bestaande sponsoring er op dit moment uitziet en ook 

welke nieuwe pakketten er beschikbaar kunnen zijn. Deze pakketten kunnen overigens 

conflicterend zijn met actuele sponsoringsovereenkomsten.  

Resultaten: 
Vooralsnog zijn de behaalde resultaten niet optimaal. Verheugend om te melden is dat de 

sponsorovereenkomst met NEM voor zowel 2015 als inmiddels 2016 is verlengd en ook dat 

voor 1.7.2016 wordt beslist of de overeenkomst voor meerdere jaren wordt verlengd. Ook 

voor Neuteboom en Zorg & Zekerheid is deze situatie actueel.  

Gebleken is echter ook dat het domweg om substantieel sponsorgeld vragen in deze tijd  

weinig tot geen kans op succes geeft. In het najaar van 2015 is dan ook besloten, in 

samenspraak met de Tjeerd Scheffer van Topsport Leiden,  om over te gaan tot de oprichting 

van een businessclub. Plannen daaromtrent worden op dit moment nader uitgewerkt en in 

het 1e kwartaal van 2016 verder geïntroduceerd. 

Jan Tijl 

In 2015 is een 
sponsor 
commissie 
geactiveerd 
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LRTV Swift 
 

 

 

LRTV Swift 

Willem van der Madeweg 1 
2314 ZA Leiden 

Tel 071 5414317 

www.swift-leiden.nl 

 


