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Inleiding 
 

Dit jaarverslag is tot stand gekomen door inbreng alle commissies van LRTV Swift. Zij hebben een 

verslag aangeleverd van hun activiteiten in 2022. Dit verslag is in het bestuursoverleg van 9 januari 

2023 aan de orde geweest en tijdens het commissieoverleg van 26 januari 2023 besproken. 

Terugblik vanuit het bestuur 
 

2022 was het jaar waarin Corona afgesloten werd en we teruggingen naar “normaal”. De JZC was het 

keerpunt. Kort voor de classic werd duidelijk dat deze door kon gaan. Er waren 3.000 deelnemers. 

Voor Corona liep dit tegen de 5.000 deelnemers. De JZC zullen we niet snel vergeten. Mensen 

konden weer toeren in groepen waar geen maximum bij gold. Voor de veiligheid is het altijd goed de 

groepen maximaal uit 10 tot 15 personen te laten bestaan. Naast het weer het normaal kunnen 

fietsen, was de gezelligheid na afloop ook weer als vanouds. Er kon geproost worden, je kon in 

groepen bij elkaar staan. Tjee, wat is dat toch gezellig. Mondkapjes was iets van vroeger.  

“Raas bikes dinsdagavond competitie” kon ook weer op een gewone manier en altijd plaatsvinden. 

Het toerseizoen was super. Vele dagen zoals zondags, dinsdags, donderdags als zaterdagen kon er 

getoerd worden. Dit kwam mede door het mooie weer afgelopen zomer. Ook wedstrijden, zwel bij 

amateur, nieuwelingen als jeugd en het aangepast wielrennen, kon weer “normaal” plaatsvinden. 

Ondersteunende commissies, zoals kledingcommissie, barcommissie, bouw-en 

onderhoudscommissie konden weer volop aan de gang.  
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Een van de belangrijkste overleggen is het commissie/bestuursoverleg. Voorzitters of hun 

waarnemers van de commissies en de bestuursleden zijn aanwezig. In 2022 werd 3x vergaderd en 

o.a. 3 datums voor belangrijke ontmoetingen afgesproken. Er werden 11 acties vastgelegd. Een 

betrof de verhuur van ons clubhuis op de maandagavond. Een meerjaren afspraak van vele jaren, 

betekende dat de verhuur niet doorging. Verder was er veel aandacht voor nieuwe leden. Er is een 

samenwerking met Jumbo Visma overeengekomen. Acties hieruit zijn de komende jaren aan de orde. 

Het bestuur heeft 10x vergaderd. 13 besluiten genomen. Het betrof, verdere voortgang WBTR, de 

gedragscode, verhuur van een vaste avond van ons clubgebouw, het doornemen van de leveranciers 

die in 2022 ordes kregen van meer dan  € 2.500.  Het bestuur heeft in 2022 34 acties  geformuleerd. 

O.a. de samenwerking met Jumbo Visma, opstellen van gedragsregels, de loslopende honden op het 

parcours, een zaak van de vertrouwenspersoon inzake de ladies van Swabo, verduurzaming gebouw, 

Wielerronde Oegstgeest Koningsdag 2023, het stoppen van ons schoonmaakbedrijf met sponsoring 

en het niet tot overeenstemming komen over de kosten vanaf 2023 van het schoonmaakbedrijf en 

het werven van vrijwilligers.  

Casus van onze vertrouwenspersoon  

In het verslagjaar is door één lid van Swift contact gezocht met de vertrouwenspersoon. De 

betreffende zaak is afgehandeld.    

Het Bestuur LRTV Swift 

Frans van Rijn (Voorzitter), Dick Tensen (Penningmeester) Patricia van Velsen (Secretaris), Christiaan 

Smeenk en Willem Smid 

 
 
Het aantal leden  per einde 2022 is van 506 naar 517 gegroeid waarbij het aantal heren is gedaald 
met 5 personen naar totaal 419 en het aantal dames is gegroeid met 16 personen tot 98! 
 
 

Jaarverslag Aangepast wielrennen 2022 
 

LTRV Swift is een vereniging voor iedereen die wil fietsen en daar is ook plaats voor 

gehandicaptensport. In 2014 er een groep aangepast wielrennen gestart bij LRTV Swift. Dit jaar 

hebben wij het negende seizoen met succes afgesloten. 

 
De commissie aangepast wielrennen richt zich op twee verschillende doelgroepen: mensen met een 
lichamelijke beperking en mensen met een verstandelijke beperking, ongeacht hun 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.  
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LRTV Swift heeft in 2018 het Keurmerk (on)beperkt sporten 
gekregen. 
Het keurmerk (on)beperkt sporten staat symbool voor een 
toegankelijke sportvereniging, een vereniging die open 
staat voor mensen met een beperking. Het is er voor het 
beweegaanbod in de regio Leiden, om te laten zien dat 
sportverenigingen en beweegaanbieders open staan voor 
(sporten met) mensen met een beperking 

 

Gelukkig zijn er geen specifieke corona maatregelen meer 
voor de aangepaste wielrenners in 2022.  
 
Joop Zoetemelk Classic 
Drie zaterdagochtenden hebben wij getraind voor de 
JCZ. De JZC op zaterdag 19 maart 2022 ging gelukkig 
weer door. Voor ons is dat een seizoenopeningsrit van 
50 km.  
 

Trainingen 

Vanaf 23 maart tot en met 5 oktober 2022 hebben wij 
elke woensdagavond van 18:00 tot 19:00 uur getraind. 
Vaak op het parkoers, maar ook hebben wij dit jaar een 
flink aantal buitenritten gemaakt met de gehele groep. 
Dit wordt zeer gewaardeerd. 
Het accent ligt op samen tfietsen en trainen. 

Meerdere belangstellenden hebben 1 tot 3 drie keer 

vrijblijvend meegetraind en uiteindelijk hebben wij één nieuw lid mogen verwelkomen in 2022. In 

2023 verwachten wij weer nieuwe leden, mits er een nieuwe kleine tandem beschikbaar is. 

Daarnaast heeft een trainer individueel met een deelnemer van het aangepast wielrennen 

fietstochten met een tandem gemaakt. Gemiddeld hebben wij 10 deelnemers per training zowel 

jeugd, nieuwelingen, junioren als senioren.  

 

 

Trainingsweekend G-sporters door Stichting Zeeuws-Vlaanderen. 

Van vrijdag 1 april tot zondag 3 april 2022 hebben 6 deelnemers deelgenomen nemen het 

trainingsweekend in Grollo in Drenthe. Dit is een trainingsweekend voor sporters met een 

verstandelijke beperking. 

 

Special Olympics. 
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Van vrijdag 10 tot zondag 12 juni 2022 hebben wij met een deel van de groep deelgenomen nemen 

aan de Special Olympics in Twente. Dit is een groot landelijk sportevenement voor alle sporters met 

een verstandelijke beperking.  

Hieronder het verslag zoals we dat op de website hebben gepubliceerd: 

 

“Het was een fantastische belevenis in een zeer groot en al even fantastisch sportevenement. Onze 

wielrenners, Casper, Eveline, Eric, Jasper, Lucas en Rick, hebben genoten, plezier gehad en hun 

stinkende best gedaan zo hard mogelijk hun wedstrijden te rijden. 

 

Vanaf vrijdag 10 juni tot en met zondag 12 juni 2022 hebben 6 

renners van het aangepast wielrennen deelgenomen aan de 

Special Olympics in Twente. 

De Special Olympics Nationale Spelen is een twee jaarlijks groots 

sportfestijn voor sporters met een verstandelijke of emotionele 

beperking. Dit jaar in handen van de Twentse organisatie die met 

ruim 2.800 vrijwilligers actief was. Enschede was de centrale 

plaats met het olympisch dorp waar alle deelnemers 

overnachten. Elke ploeg kreeg een eigen begeleider vanuit de 

organisatie toegewezen. Onze begeleider bleef het hele weekend 

bij ons. De meer dan twintig verschillende sportevenementen werden in de verschillende gemeentes 

van Twente georganiseerd. Er waren in totaal ruim 2.300 sporters en 700 coaches en begeleiders. Zo 

sliepen wij in Enschede in het tentenkamp van het Olympisch dorp, terwijl het wielrentoernooi in 

Oldenzaal georganiseerd was door de Oldenzaalse Wieler 

Club. 

Vrijdag stond in het teken van de opening van de Special 

Olympics in het Fanny Blankers-Koenstadion in Hengelo. Er 

werd een grote show gepresenteerd met een parade van de 

atleten. Het olympisch vuur werd ontstoken door een atleet 

samen met mr. Pieter van Vollenhove. We vonden het 

geweldig het stadion in te lopen en toegejuicht te worden 

door duizenden toeschouwers.”  

 

 

 

Dit jaar hebben wij gelukkig veel positieve ervaring opgedaan en weten wij nu wat erbij komt kijken 

bij het deelnemen aan G wedstrijden. In 2023 hopen wij met meerdere renners van het aangepast 

wielrennen aan de start te verschijnen. 

Iedereen die meegaat naar de wedstrijden moeten dan wel een KNWU ID-cycling G-sporter 

wedstrijdlicentie aanvragen en Swift kleding aanschaffen voor de wedstrijden. 
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Clubkampioenschappen  

Op woensdag 20 april 2022 hebben de deelnemers aan het aangepast wielrennen 
clubkampioenschappen op de weg gereden. Dit leverde de volgende resultaten: 

 Jeugd Jongens: Maarten Versteegen 

 Senior Heren: 1 Rick van Wanrooij 2 Casper Schoot 

 Senior Dames: Eveline de Goeje 

 Nieuwelingen heren: 1 Lucas Blom, 2 Jasper Hendriks 

 Tandem dames: Isis van Loenen met Jet Witlox als piloot  

 Tandem heren Peter Waalboer met Wicher Sieders als piloot. 

 Dames Driewieler: Fleur van Loo 
 
Jaarlijkse Leidse Taptoe op 1 oktober 2022  
Zaterdagavond 1 oktober hebben we weer mee kunnen rijden met de jaarlijkse taptoe van 
verenigingen door Leiden. Vooraf hebben de aangepast wielrenners en de Jeugd van Swift gezellig 
met elkaar gegeten in het clubhuis. 
 
Handbike toertochten  
Dit jaar zijn er geen deelnemers met een handbike onderdeel geweest van de trainingsgroep. Twee 
deelnemers rijden op een driewiel ligfiets. Een aantal keer hebben zij met een klein groepje samen 
een buitenrit gemaakt. 
In de zomer 2022 zijn er door Hans Schuurmans en een handbike-maat een aantal toertochten 
gemaakt.   
 

Activiteiten in 2022: 

 Drie trainingen op zaterdag in aanloop naar de JZC. 

 Deelname aan de JZC op 19 maart 2022 

 Ondersteunen op het parcours van de kennismakingstraining wielrennen van het 
Metrum gegeven door de Bike Control samen met sportdocent van met het oog op het 
werven van nieuwe deelnemers 

 Deelnemen aan informatiemiddag op 9 november het “KidsSportEvent” bij 
revalidatiecentrum ‘Basalt’, of Incluzio Leiden “Samen meedoen” voor 0 tot 100 jaar. met 
het oog op het werven van nieuwe deelnemers. 

 Gezellige afsluitingen juli en oktober 2022 

 Kennis maken met de nieuwe ‘beweegcoach aangepast bewegen’ van Incluzio: Shireen 
Lieuw 

 Ondersteuning gegeven op 24 augustus op het parcours van de kennismakingscursus 
wielrennen van het Metrum gegeven door Paul Zwanenburg Bike Control. 

 Deelname aan Kidsevent op 9 november 2022 bij Revalidatiecentrum Basalt. Veel 
kinderen tussen de 8 en 18 hebben op de verschillende fietsen rondjes gereden. Mogelijk 
komen hier in het voorjaar een aantal nieuwe leden uit voort. 

 

 
Deelname aan Rabo ClubSupport 2022.  

In 2022 heeft ieder lid van de Rabobank heeft een uitnodiging per mail ontvangen om te stemmen 

via RABO ClubSupport Dit heeft het mooie bedrag van €347,02 voor het aangepast wielrennen 

opgeleverd. Het bedrag willen wij gebruiken om in 2023 een nieuwe racetandem aan te schaffen. 

 



 

7  

Commissie aangepast wielrennen 
De commissie aangepast wielrennen bestaat uit: Nelly van der Does, Coördinator aangepast 
wielrennen, Hans Schuurmans (gediplomeerd wielertrainer 2), Niek de Goeje (gediplomeerd 
wielertrainer 2), Wicher Sieders (trainingsbegeleider), Michel Stulemeijer, (trainingsbegeleider) en 
Ivo Blom (trainingsbegeleider). Ivo is van plan om in 2024 en cursus wielertrainer 2 te gaan volgen.  
 
Daarnaast wil ik de overige begeleiders Jet Witlox als vaste piloot, Emmy, Ruben Witlox bij de 
buitenritten en Eva van der Vlist en Iris Jong van de klikdames groep van LRTV Swift, die altijd bereid 
waren om bij te springen bij een buitenrit of training op De Bult als er geen piloot aanwezig kon zijn. 
 
 
Nelly van der Does 
 
 
 

Jaarverslag Jeugdcommissie 
 

Introductie 

 
De jeugdrenners van LRTV Swift hebben dit jaar een sportief en leuk jaar beleefd. De voorafgaande 
jaren waren in een zekere zin uitgekleed door alle corona maatregelen, maar dit jaar hebben we een 
vol programma weten neer te zetten. De jeugdrenners hebben dit jaar zelfs na lange afwezigheid 
eindelijk weer het jeugdkamp in Vierhouten kunnen meemaken. Hieronder zullen alle activiteiten 
van 2022 verder worden toegelicht.  
 
Op sportief gebied mogen we trots zijn op de ontwikkelingen die de jeugdrenners doormaken. Er zijn 
veel renners die uiteraard wekelijks aanwezig zijn bij de trainingen en die in het weekend een 
rugnummer opspelden. Van zomerse Mini Weg Wedstrijden tot het NK Veldrijden in de winter is 
Swift goed vertegenwoordigd in diverse leeftijdscategorieën. Een bijzondere groep jeugdrenners 
waar de jeugdcommissie ook erg enthousiast van wordt. 
 
Jeugdcommissie 

 
De jeugdcommissie is dit jaar gegroeid in omvang. De vrijwilligers doen veel werk voor de vereniging 
en verdelen de taken onderling. Er is een leuke samenwerking en we zien elkaar geregeld bij de 
trainingen en bij allerlei wedstrijden. Mocht er een aanleiding zijn dan spreken we geregeld bij 
iemand thuis af. De jeugdcommissie bestaat nu uit Toon Blauw, Barbara Gorris, Lianne Janssen, 
Camiel Teklenburg, Ron Guérin (trainer) en Maurice de Roode (voorzitter). Jaap Weeder is de 
jeugdtrainer voor de crosstrainingen. Camiel heeft de jeugdpagina van Swift website onder zijn 
hoede genomen. Luuc Hutten heeft dit jaar veel betekend voor de jeugdrenners, de jeugdcommissie 
en de vereniging. Zijn enthousiasme, passie en ervaring bij het wielrennen is niet onopgemerkt 
voorbijgegaan, want hij heeft dit jaar veel voor de jeugd mogelijk gemaakt. Zo heeft hij bijvoorbeeld 
wedstrijdhelmen voor de jeugd wedstrijdrenners van sponsor BBB weten te verkrijgen. Deze helmen 
heeft hij mooi van gepersonaliseerde naamstickers voorzien. Ook heeft hij aanzet gegeven tot het 
rijden van het NK-clubkampioenschap tijdrijden en staat er dankzij Luuc voor 2023 een nieuwe 
KNWU-wegwedstrijd in Oegstgeest op de kalender. 
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Maurice geeft aangegeven zijn voorzittersrol af te staan m.i.v. januari 2023 en zijn taken af te 
schalen. Wel blijft hij beschikbaar in de jeugdcommissie. Er zal voor de jaarwisseling een 
taakverdeling komen om de activiteiten en overige hand-en-spandiensten voor volgend jaar te 
continueren. Als uitgangspunt is het jaarplan 2023 hiervoor gemaakt.  
 
Trainers 

 

De ontwikkeling van jeugdrenners gaat gepaard met trainers die het vak verstaan. Het is goed om te 
weten dat er voor de jeugd eigenlijk maar 2 trainers zijn. Voor het wegseizoen is Ron Guérin de 
hoofdtrainer en voor het crossseizoen is dit Jaap Weeder. Er zijn 2 ouders die op de weg meefietsen, 
waarvan Luuc dit komend wegseizoen mogelijk niet meer zal kunnen doen. Het vinden van extra 
trainers verdiend wel aandacht.  
 
Wedstrijden 

 
Nederlands Kampioenschap Jeugd Veldrijden 

Op 12 februari 2022 werd het Nederlands Kampioenschap Veldrijden Jeugd in Honselersdijk 
verreden. Wielervereniging Westland Wil Vooruit was de organisator van dit NK waar Swift goed 
vertegenwoordigd was. De broers Timo en Toby Blauw reden voor het eerst een NK en deden dit 
zeer verdienstelijk. Toby wist zich in categorie 3 goed te handhaven in een grote groep renners. Het 
scheelde weinig of hij had een top 20 positie te pakken, heel erg goed. Zijn jongere broertje Timo had 
helaas wat pech met zijn ketting in de wedstrijd, maar reed sterk naar een 4e plek. Wat er was 
gebeurd zonder pech, zullen we helaas nooit weten. Hopelijk blijft Timo gevrijwaard van 
materiaalpech bij het aankomende NK. 
 

 
Bij categorie 4 waren Cas Dickhof en Jim Guérin aan de start 
verschenen en zij hadden ook hun goede vorm meegenomen. Cas 
reed heel knap naar een 16e plek. Jim werd zelfs na afloop gehuldigd 
op het podium! Met een bronzen medaille als beloning voor z’n 3e 
plaats op dit NK. Finn Bouwer en Leon de Roode reden samen in 
categorie 6 mee en Finn eindigde knap op de 16e plaats. Leon viel 
net buiten de top 20 op plek 23. Sten Hutten deed in categorie 7 mee 
en daar lag het tempo zeer hoog. Het parcours was aan het einde van 
de dag behoorlijk ingereden en lag er dan ook zeer verraderlijk bij. 
Sten heeft het goed gedaan met een plek 47.  
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Nederlands Kampioenschap Jeugd Weg 

 

Het Nederlands Kampioenschap Jeugd op de weg werd op een mooie zomerse dag in Nijverdal 
verreden. 11 Juni 2022 stonden dezelfde renners aan de start, die aan het NK Veldrijden hadden 
deelgenomen. Sten Hutten eindigde in categorie 7 mooi in het peloton en kwam slechts 8 seconden 
na de winnaar over de meet. Finn Bouwer reed knap in het peloton de wedstrijd uit. Leon de Roode 
poogde nog te ontsnappen uit de kopgroep en reed anderhalve ronde alleen vooruit. Na te zijn 
bijgehaald had hij niet meer de benen om mee te sprinten om de winst. In categorie 4 kende Cas 
helaas wat materiaalpech. Dat koste hem een aantal plaatsen.  

 
Jim Guerin haalde knap een 6e plek. Vanaf de start was hij achteraan opgesteld, maar Jim wist zich 
behendig en sterk naar voren te rijden. Met 60 renners aan de start is dit natuurlijk een topprestatie. 
Toby Blauw wist zich knap te handhaven en kwam slechts 1 minuut na de winnaar over de streep, 
knap geëindigd in het midden van het klassement. Timo Blauw behaalde zeer verdienstelijk een 8e 
plek in categorie 1. Het NK was een prachtige dag en vol spanning en sensatie.  
 
Mini Weg Wedstrijden 

In 2022 werden in dit district weer MWW (Mini Weg Wedstrijden) georganiseerd. Het aantal Swift 
renners dat niet aan landelijke KNWU-wedstrijden meedoet, maar wel aan MWW-wedstrijden was 
ook behoorlijk hoog. Guusje Koppenaal, Claire Vletter, Siem van Nierop, Stijn van Egmond, Lewis 
Guerin, Bram Baaima, Toby Blauw, Celine de Roode, Manoah Jahanbaks, Ties Perquin, Coen Maljaars 
en Brandon Wijnen hebben aan vele wedstrijden kleur gegeven. Lewis, Stijn en Siem hebben zelfs bij 
de 1e MWW van dit seizoen ereplaatsen behaald, op ons eigen parcours nog wel. Claire en Toby 
wisten dit de volgende wedstrijd in Lisse te bewerkstelligen, Claire mocht zelfs met haar 1e plek op 
het hoogste schavot staan. Brandon had in Spijkenisse een mooie 3e plek behaald. Voor alle andere 
renners waren het mooie wedstrijden om wedstrijdervaring op te doen. Daarvoor zijn deze 
wedstrijden namelijk ook bedoeld.  
 
Als organiserende vereniging waren wij op 12 juni als eerste aan de beurt om een MWW te 
organiseren. Ook voor ons was het een bijzondere ervaring. Met alle benodigde kennis en met 
minimale ervaring stonden onze vrijwilligers klaar om deze wedstrijd te organiseren. Het was een 
leuke ervaring en iedereen had zijn eigen aandeel  en zeer gewaardeerd) hierin. In het jury hok 
waren wat momenten die wat wedstrijdstress met zich meebrachten, maar waar iedereen achteraf 
nog hartelijk om lachen kan. Hiermee is gelijk de basis gelegd voor het actualiseren van het wedstrijd 
draaiboek. We kijken graag uit naar de komende wedstrijden bij onze vereniging, om te beginnen 
met de organisatie van de allerlaatste Mini Cross wedstrijd van dit seizoen op 22 januari 2023. 
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Clubkampioenschap tijdrijden 

 

Dit jaar heeft Swift sinds lange tijd meegedaan aan het Club Kampioenschap Tijdrijden voor de jeugd 
op 2 oktober in Dronten. Luuc Hutten heeft hiervoor het initiatief genomen en heeft het team 
ingeschreven. Voor de jeugdrenners Manoah Jahanbaks, Sten Hutten, Finn Bouwer en Leon de Roode 
moest dit een mooie ervaring worden. Dat was het ook, maar helaas kon de wedstrijd niet met de 
volledige ploeg worden verreden. Sten had enkele weken voor het NK tijdrijden bij een val zijn 
sleutelbeen gebroken. Met 3 rijders moest de ploeg het opnemen tegen de andere deelnemende 
wielerverenigingen. In de weken voorafgaand aan het NK Tijdrijden heeft Luuc de ploeg op 
sleeptouw genomen en hen de fijne kneepjes van het tijdrijden bijgebracht. Ook de tijdrithelmen, 
wederom door BBB beschikbaar gesteld, heeft Luuc voor elkaar gekregen. De ploeg kwam aan de 
start met gelijke overschoenen, aerosokken en de tijdrithelmen erg volwassen over. In de 
ploegleidersauto met Luuc achter het stuur en met op het dak een megafoon, zorgde Luuc voor 
opzwepende teksten en kreten en stuwde hij de ploeg in een hogere versnelling. Ondanks dat er 
maar door 3 renners gestart kon worden, werd uiteindelijk een 21e plek behaald. Met 54 
verenigingen is dit echt een zeer knappe prestatie.  
 

 
 
Mini Cross Wedstrijden 

 

Ook dit seizoen zijn er weer Mini Cross Wedstrijden in dit district.  Claire Vletter, Siem van Nierop, 
Sep Teklenburg, Guusje Koppenaal en Máte Scévar rijden zeer verdienstelijk. Mate (categorie 3) 
heeft in zijn 2e wedstrijd zichzelf direct in de prijzen gereden met een 3e plek bij de Waardrenner. 
Guusje en Claire hebben ook op het podium gestaan met een mooie 3e plek. Siem heeft ook al een 
aantal keer op het podium mogen staan en rijdt erg goed in categorie 5. Sep maakt het iedereen erg 
moelijk die deelneemt aan categorie 6 en neemt vaak medailles mee naar huis. 
 
Swabo cross competitie 

Op zondag 4 december is de Swabo cross competitie voor de jeugd op ons parcours verreden. De 
Bollenstreek was ook uitgenodigd maar er waren helaas geen renners van de Bollenstreek komen 
opdagen. De jeugdrenners van Swift en Avanti maakten er een onderlinge mooie wedstrijd van. 
Avanti en de Bollenstreek waren niet in staat op de Swabo cross op hun eigen parcours te 
organiseren. De wedstrijd bij Swift was daarom gelijk de einduitslag van de Swabo Cross competitie. 
Vooral onze eigen renners die het parcours goed kennen reden zich in de prijzen. 
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Als we een overall medaillespiegel zouden bijhouden dan scoort de jeugd van Swift erg goed. 
 
Jeugdkamp  

 

 

Het jeugdkamp was dit jaar bijzonder leuk. Met 19 kinderen en 7 begeleiders zijn we van vrijdag 9 
t/m zondag 11 september op locatie van de Paasheuvelgroep in Vierhouten verbleven. Vrijwel 
iedereen had de racefiets meegenomen en een goed humeur. We sliepen is grote tenten en het weer 
zat ook mee. Met leuke activiteiten en fietstochten vloog de tijd voorbij.  
 

 
 
Barbara had een leuke Quiz gemaakt waarbij de kinderen, opgedeeld in twee teams wielervragen 
moesten beantwoorden. Dit zorgde voor veel vermaak. Maurice had voor iedere dag een wielerrebus 
gemaakt en Lianne en Camiel hebben  de kinderen afgemat met het smokkelaarsspel. Omdat er ook 
nog werd gefietst en gebarbecued, was er zelfs geen tijd voor levend Stratego. Dat wielrenners ook 
van voetballen houden,  was erg goed te zien. Op zaterdag werd er een lange tocht zuidwaarts naar 
Radio Kootwijk gemaakt. Onderweg hadden we tijd voor een lekker drankje op het terras van Halte 
Assel, waarbij vele sportieve auto’s ons passeerden. Onder luid gejuich van onze kinderen, wilden de 
bestuurders speciaal voor ons het gaspedaal wel even diep intrappen. Het geluid van de dure 
sportauto’s overstemde het gebrul van de kinderen.  Bij Radio Kootwijk hebben we even tijd 
genomen om dit markante gebouw van alle hoeken te bekijken 
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De historie van Halte Assel en Radio 
Kootwijk werd door Maurice kort 
meegedeeld. Het begin van deze rit 
werd deels afgelegd op onverhard 
terrein, waarbij enkele kinderen de 
eerste ervaring van gravel rijden 
konden opdoen. Barbara kwam 
speciaal met de auto een heerlijke 
lunch brengen en een deel van de 
jongste renners ophalen. 
 
 
 

 
 
Zondag werd er met een groep renners nog een mooie tocht noordwaarts naar Nunspeet gemaakt. 
Omdat het mooi en aangenaam weer was, en wij het geluk hadden dat de enige winkel die in het 
centrum geopend was, toevallig net een Italiaanse ijssalon was, hebben we de verbrande calorieën 
met heerlijk Italiaans schepijs aangevuld. Een ander deel van de renners heeft een kleiner rondje 
gereden die dag, zodat alle renners op eigen niveau konden wielrennen dit weekend.  Ze zijn 
allemaal veilig en enthousiast op de fiets teruggekomen onder begeleiding van Camiel, Luuc, 
Maurice, Ron en Toon. 
 
Daarna kon iedereen nog gaan zwemmen bij de camping. 
 
Omdat Raas Bikes en BBB wat wielerartikelen beschikbaar hadden gesteld voor de Rebus en 
wielerquiz, ging niemand met lege handen naar huis. Naar ons idee was het een zeer geslaagd 
wielerkamp. 
 

Overige activiteiten 

Zoals gebruikelijk wordt het wegseizoen begonnen met Discozwemmen. Veel jeugdleden hebben 
hieraan meegedaan. Een patatje vooraf is voor de kids altijd een klein feestje op zich.  
 
Het Leidens ontzet begint met de Taptoe. Ook dit jaar was Swift hiervan weer onderdeel met leuk 
versierde fietsen. In tegenstelling tot het jaar ervoor, toen het water met bakken uit de hemel kwam, 
was het dit jaar dan eindelijk weer eens aangenaam weer. 
 
Partnership team Jumbo Visma 

 

Dit jaar is een voor verkennend gesprek geweest 
tussen Jaap van Hulten van Team Jumbo Visma en 
diverse personen van verschillende geledingen 
binnen Swift. Christiaan Smeenk heeft hierbij de 
voortrekkersrol in genomen. Binnen de 
jeugdafdeling zien we verdere ontwikkelingen op dit 
vlak enthousiast tegemoet. 
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Op 15 december staat een vervolgafspraak gepland. Wij zullen Team Jumbo Visma faciliteren bij 
wielerevenementen waarbij zij een beroep kunnen doen op ons parcours en clubgebouw. Anderzijds 
hopen wij met behulp van TJVC op een doorontwikkeling van onze vereniging in de breedste zin van 
het woord. 
 
Ledenaantal 

Het aantal jeugdleden blijft stabiel. Met het oog op de toekomstige samenwerking met TJV en de 
activiteiten die hiermee tot stand komen, hopen we ook langs deze weg nieuwe jeugdleden mogen 
te verwelkomen. 
 
KNWU-wegwedstrijd Oegstgeest (NK-kwalificatie)  

Op Koningsdag 27 april 2023  zal op de KNWU-wedstrijdkalender 2023 een nieuwe wedstrijd worden 
toegevoegd. Luuc Hutten heeft samen met Frans van Rijn en de Oranje Vereniging in Oegstgeest een 
nieuwe wedstrijd weten te organiseren. De gesprekken met de Consul van de KNWU zijn gaande en 
deze wedstrijd wordt ook aangemerkt als kwalificatiewedstrijd voor het NK op de weg voor de jeugd. 
 
 
Afscheid voorzitter Maurice de Roode 

Maurice heeft aangeven minder tijd te willen besteden aan  de taken van de jeugdcommissie en 
heeft besloten zijn voorzitterstaken te beëindigen per januari 2023. Wel blijft hij beschikbaar voor de 
jeugdcommissie van Swift. Er zal een opvolger gevonden moeten worden en enkele taken bij 
anderen moeten worden belegd. Hierover zijn nu nog geen concrete afspraken over gemaakt. In 
ieder geval zorgt Maurice voor een warme overdracht. 

 

Jaarverslag Nieuwelingen/Junioren 
 
Wedstrijden op Nationaal niveau:  

De Swift nieuwelingen en junioren 

hadden een goed wegseizoen. 

Verschillende renners behaalde top 

uitslagen in nationale wedstrijden 

waaronder 8e plaats van Thijs van Schie 

bij Door het Land van Bartje. 

 

Het hoogtepunt van het seizoen was 

ongetwijfeld het NCK Tijdrijden in 

Dronten, waar ons goed voorbereide 

Swift-team (Thijs van Schie, Igor 

Ouwerkerk, Sem van Tol en Maurits 

Buiter) een mooie 16  plaats behaalde 

tussen een sterk deelnemersveld van 40 clubteams. Waar Julian Steenkamp het team perfect heeft 

begeleid. 
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Wedstrijden op Clubniveau:  
Na een latere start van het 
clubseizoen, werd er toch op de 
dinsdagavonden wat moois 
neergezet. De opkomst van renners 
was groot, dat zorgde voor boeiende 
wedstrijden in zowel het A als B 
peloton. Ook bij de clubs in de regio 
konden onze nieuwelingen en 
junioren goed meedoen voor de 
prijzen!  
 

 
 
Organisatie en aanpak:  
Folkert Zandbergen,Geert van der Horst en Barry Kerkvliet zorgde voor leuke trainingen en waren er 
altijd bij om mee te helpen. Ook stond Barry de hele winter klaar op de crosstrainingen, om onze 
renners voor te bereiden op het cross seizoen. Folkert en Geert waren ook dit jaar voortrekker met 
de voorbereidingen voor het NK Team Tijdrijden. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Het complete team bestaat uit 10 nieuwelingen, 7 junioren en 2 dames. 

 
Woord van dank:  
Tenslotte wil ik graag onze dankbaarheid uitspreken aan onze trouwe sponsoren: Zij maken het 
mogelijk aan wedstrijden te blijven deelnemen. We zijn dus erg blij met hun toezegging om ons 
ook in 2023 ons als sponsor te blijven steunen.  

 

Jaarverslag van de Toercommissie 
 

Na twee jaar van gehannes met coronabeperkingen en lockdowns mocht Swift zich tijdens het 

Toerseizoen van 2022 eindelijk weer in volle omvang ontplooien. En zo geschiedde! In het 

onderstaande Jaarverslag van de Toercommissie wordt hiervan een indruk gegeven in woord, getal 

en beeld. 
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Het Toerseizoen 2022 in cijfers 

 Op de 33 geregistreerde zondagochtenden is een veelvoud aan toertochten van 60 à 90 km 

verreden door de verschillende categorieën en subgroepen, circa vijf in getal. Voor de 

Speedtoer hebben zich afgelopen seizoen in totaal 660 deelnemers ingeschreven, met een 

gemiddelde van circa 20 per week. Bij de klassieke Swifttoer is dat totaal zelfs 850 

inschrijvingen, wat neerkomt op een gemiddelde deelname van 26 rijders per week. Het 

aantal niet-leden dat zich had aangemeld bedraagt 65, dus hebben we ongeveer twee 

betalende gastrijders per week ontvangen. 

 

 Op acht zaterdagen hebben we ook de maandelijkse lange toertocht van circa 150 km 

georganiseerd, verreden onder begeleiding van voorrijders in twee verschillende 

tempogroepen. In totaal hebben hieraan 176 ingeschreven deelnemers meegedaan, 

waaronder een tiental gastrijders, met een gemiddelde van circa 22 deelnemers per keer. 

 

 Dan zijn er voor de mannen en vrouwen met extra tijd en goesting ook nog de fameuze lange 

Leoritten georganiseerd gedurende de zomermaanden op de vroege donderdagochtend. Dit 

waren in afgelopen seizoen maar liefst 25 ritten van 150 à 200 km! Hieraan hebben in totaal 

een 400 leden deelgenomen, wat een gemiddelde oplevert van 16 rijders per keer. 

 

 Verrassend genoeg is de dinsdagmorgen de best bezochte toeractiviteit van al gebleken. Op 

41 geregistreerde weken hebben er verschillende ritten plaatsgevonden. De Krasse Knarren 

telden in totaal 650 deelnemers, waarvan 25 niet-leden, met een gemiddelde van 16 m/v 

verdeeld over twee tempogroepen per keer. Maar de getalsmatige recordhouders van dit 

seizoen zijn zonder twijfel de Recreanten, de rustig rijdende senioren op rechte fietsen. In 

totaal zijn er van hen 1000 ritten genoteerd, verdeel over 700 leden en 300 niet-leden, wat 

een gemiddelde deelname betekent van 25 rijders per week. 

 

 Naast dit alles heeft de Toercommissie zich afgelopen seizoen ook ingespannen voor een 

aantal speciale zaken die het vermelden waard zijn. Zo zijn er weer twee volle cursussen 

Start2Bike georganiseerd, met in het voorjaar 23 deelnemers voor de instapcursus 

racefietsen en in het najaar 20 deelnemers voor de trainingen op de mountainbike. Ook 

heeft de Toercommissie weer gezorgd voor de midweeks zomertrainingen op de 

woensdagavond van 50 km en voor de wintertrainingen op de zaterdagmiddag van 60 à 80 

km. En natuurlijk is in samenwerking met de Rencommissie de aanloop naar het wegseizoen 

in februari opgeluisterd door de vier traditionele en altijd ook sensationele clubtrainingen 

voor renners en toerders samen rondom de Haarlemmermeer (90 km). Tot slot mag ook nog 

de climax van het afgelopen toerseizoen genoemd worden in de vorm van het op 27 

augustus door zeventien man gereden Rondje Markermeer met een afstand van 260 km in 

een gemiddeld tempo van iets meer dan 30 km/u!  
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Het Toerseizoen 2022 in beeld 

 

 

Bij Swift aan de start van het Rondje Markermeer, zaterdag 27 augustus 2022 

 

 

Geen halve maatregelen voor onderweg rond de Markermeer 
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De onvermijdelijke koffiestop tijdens de lange rit om de Markermeer 

 

Onderweg met de Leogroep op donderdagochtend 

 

Aan de koffie op het terras tijdens een zomerse Leorit 
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Uitreiking van fietspomp door de voorzitter namens de clubsponsor BBB 

 

 

Dit jaar de Speedeasy op zondagmorgen nieuw leven ingeblazen! 

 

Welkom dames bij Start2Bike! 
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Onderweg met Start2Bike Race tijdens de afsluitende toertocht 

 

De Sluitingsrit van de Recreanten, 8 november 2022 

Mede door de mooie zomer werd er door de Recreanten weer volop gefietst. Afwisselende rondjes 
van circa 30km door de polders rondom Leiden deden het goed bij de deelnemers. Een stabiele 
groep van 25-30 fietsers die houden van gezelligheid en die behoefte hebben aan beweging. Ook de 
JZC was bij hen in trek. Een min of meer vaste ‘afvaardiging’ nam hieraan weer deel. Hoewel de 
meeste Recreanten in de winter gewoon doorfietsen, werd het seizoen traditiegetrouw afgesloten 
met een pannenkoekenmaaltijd, waarbij wij deze keer afscheid namen van onze vaste ‘voorfietser’ 
vanaf het eerste uur, Harrie Tuinhof. 
 

Tot besluit 

Als we de balans opmaken van het seizoen 2022 dan kunnen we kort zijn: Swifttoer is weer in full 

swing! Zowel de langjarige leden als de nieuwe leden, met name ook veel vrouwen, maar ook 

enthousiaste jongeren, en oudere mensen die iets aan hun conditie willen doen, allen hebben de 

weg weten te vinden naar de club, waar de hele week door aantrekkelijke activiteiten worden 

georganiseerd voor iedereen die er sportief en gezamenlijk op uit wil gaan op de fiets. Want 

toerfietsen is wat we doen!  
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Namens de Swift Toercommissie bestaande uit: Jan Boom, Leo van Leeuwen, Hanny Oortwijn, Harrie 

Tuinhof en ondergetekende, Henk Kern. 

 

Jaarverslag Swift Ladies 
 

In tegenstelling tot vorig jaar hebben we gelukkig meer kunnen 

organiseren voor de dames. Dit jaar is er naast de Swift Ladies een 

nieuwe groep ontstaan namelijk de Klik dames. Dit zijn dames van 20 tot 

35 jaar die samen ritjes maken en ook leuke activiteiten organiseren. Iris 

Jong is de initiator hiervan en ze heeft inmiddels al een aantal actieve 

jonge dames bij elkaar gekregen.  

In het najaar hebben we qua organisatie van 

de commissie een aanpassing gedaan. We 

hebben de kerngroep samengevoegd met de 

ondersteunende dames. We zijn een team van 

10 actieve dames geworden. Dit is een goede 

zet geweest. Het aantal plannen en ideeën zijn 

toegenomen en worden met enthousiasme 

gedeeld en opgepakt. 

Ook zijn we actiever geworden op Social Media (Instagram: 

@SwiftLadiesen en @klik_swiftleiden en Ladies Facebook ) en  op onze 

website https://swift-leiden.nl/swift-ladies/     

 

 

 

 

De volgende activiteiten hebben we in 2022 gedaan: 

  

nr Datum Activiteit 

1 26 april Samen met Klik dames hebben we een kop-over-kop trainingsrit gedaan 

2 19 mei De jaarlijkse Swift Ladies ride 

3 10 augustus Koerstraining voor de dames georganiseerd door trainers van  Swabo ladies  

4 13 november Zondagsrit voor alle Ladies 

5 30 november Ladies Night bij hoofdsponsor Raas bikes met als thema fietsonderhoud (ook 
voor MTB) gedurende winter en kledingadvies  

 

We hebben we veel nieuwe ideeën voor 2023 die wij graag vermelden in het activiteitenplan van 

Swift en natuurlijk via de website, Instagram en Facebook 

https://swift-leiden.nl/swift-ladies/
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De volgende dames vormen onze commissie nu: 

Bianca de Jong, Iris Jong, Elize Olde, Inge Oudshoorn, Ellen van Rijn, Erna Sinteur, Margreeth Slok, 

Patricia van Velsen, Gwen van der Ven en Eva Verheij. 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag Rencommissie 2022 
 
De Rencommissie van Swift organiseert en coördineert tal van activiteiten voor (aspirant-) 
wielrenners van (binnen en buiten) onze vereniging. Evenals in 2021 hadden we ook  
in het begin van dit jaar nog steeds last van Corona doordat in januari weer een lockdown werd 
afgekondigd tot half januari. Hierdoor is de jaarlijkse Swabo-Cross-Competitie die afwisselend bij 
Avanti, De Bollenstreek en bij Swift wordt gehouden, afgelast. 
Wel kon op zondag 23 januari het CK Cross worden verreden waaraan ca. 30 Swifters acte de 
préséance gaven en de kampioenen zijn: Sam Kerkvliet, Pim Heemskerk, Jaco van Utrecht, Igor 
Ouwerkerk en Silvester Verhoef. 
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Al lange tijd was duidelijk dat het huidige jury-onderkomen zijn beste tijd – lang geleden – wel heeft 
gehad. Offertes zijn aangevraagd voor een nieuw jury-onderkomen en dat heeft geresulteerd dat in 
februari het oude onderkomen is gesloopt en het nieuwe jury-onderkomen op de oude plek is 
geplaatst. Met dank aan Jos Turk, Rob van Rooijen, Jan van Dorp, Rob Hogenelst en Hans Egberts.  
Ook zijn dit jaar door de droogte scheuren in het asfalt gekomen en met de gemeente is afgesproken 
dat e.e.a. gerepareerd zal worden zodat alles weer in seizoen 2023 gereed is.  
 

 
De sloop van het oude en de renners langs het 
nieuwe jury-onderkomen. 
 
Februari is de tijd voor de jaarlijkse ritten rond de Haarlemmermeer. Ook dit jaar veel deelnemers.  
 
In maart, ook al een traditie, is het dan weer tijd voor de traditionele Rijn-Bollenstreek-competitie 
die voor 6, 13 en 20 maart op de wielerkalender stond. Op zondag 13 maart reden de renners op ons 
parcours hun 2e wedstrijd en de finale was bij de Bollenstreek.  
 
Paaszondag viel dit jaar op 17 april en dat is al jaren de Swift-dag voor het houden het 
Clubkampioenschap op de weg. Ruim 30 renners streden in mooi weer om de ereplaatsen en na 
afloop werden als clubkampioenen gehuldigd: Lisa van Belle, Nick Endeveld, Gerard Snel, Klaas van 
Dijk en Tim Christen.  
 

  
Wachten op de prijsuitreiking van het CK Weg Swift. 
 
 
Op de dinsdagavonden houden we van eind maart tot begin september al sinds jaren de Swift Raas 
Bike Dinsdagavond Competitie. Zo ook dit jaar weer en het beleefde haar finale op dinsdag 27 
augustus en het was toen de 23e wedstrijd van het seizoen die meetelde voor de eindstand. De 
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laatste wedstrijd en prijsuitreiking vond plaats op dinsdag 6 september waarbij Geert van der Horst 
en Nils Osinga de winnaars zijn van resp. de A en B-categorie. In totaal deden zo’n 160 renners mee 
aan een of meerdere ritten. 
 

 
Winnaars van de Swift Raas Bikes Di-Av Competitie 2022. 
 
Op maandag 6 juni is op ons parcours het Districtskampioenschappen voor nieuwelingen, junioren en 
masters verreden. Bij de Masters werden Floris Vletter en Geert van der Horst 2e in hun categorie. 
 
Zondag 3 juli deed de Ready2Race karavaan Swift in Leiden aan. Voor iedereen die laagdrempelig 
kennis wilde maken met koersen, onze vereniging en het mooie parkoers de Bult was dit een 
uitgelezen kans. Onder begeleiding van ervaren trainers van Ready2Race en LRTV Swift kon ieder op 
eigen niveau zijn of haar wedstrijd rijden. In totaal konden we zo rond de 50 deelnemers op de Bult 
begroeten. Het is daarmee een activiteit die we de komende jaren – als de samenwerking met Jumbo 
Visma verder wordt geïntensiveerd – graag op het programma willen houden. 
 
28 augustus Finale Driedaagse Ladies Cycling. Het parkoers van Swift was op deze zondag het toneel 
van de laatste etappe van de door de stichting Making the Difference (MtD) georganiseerde 
driedaagse wedstrijd voor elite- en junior-dames. Ook hier heel rensters aan de start. 
 
Al jaren houdt Swift op het prachtige parcours van Woubrugge zo’n 6 keer per jaar de zgn. Swift Time 
Trails waar steeds tussen de 30 en 50 renners aan deelnamen. Vele persoonlijke records (PR’s) 
sneuvelen daar elk jaar weer. Dit jaar kon het evenement na de corona-periode weer van start. De 
eerste twee ritten moesten helaas afgelast worden vanwege het gebrek aan verkeersregelaars (is 
maar een cursus van een uurtje). Maar op de donderdag 9 juni, 23 juni, 7 juli en 8 september is alles 
toch weer van start gegaan en de belangstelling groeide weer tot ca. 40 renners op de laatste avond. 
Door omstandigheden is het CK Tijdrijden van Swift dit jaar niet verreden 
 
Swift is aangesloten bij zgn. ZOMOCO-club (ZOndagMOrgenCOmpetitie), zijnde een aantal 
verenigingen die op de zondagen clubcoursen organiseert en dit jaar werd op ons parcours op 
zondag 31 juli gereden. Door het slechte weer stonden er maar ca. 30 renners aan het vertrek en Tim 
Landsbergen en Tim Christen waren de winnaars waren in hun categorie. 
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Tim Christen winnaar bij de ZOMOCO-wedstrijd. 
 
Op 2 oktober werd Nederlands Clubkampioenschap (NCK) verreden in Dronten zijnde de ideale 
gelegenheid van de renners van Swift om eens in de clubkleuren de vereniging te 
vertegenwoordigen. In de A-categorie werd Swift 21e met Tim Christen, Sjoerd Botter, Erik van 
Lakerveld, Sam Kerkvliet, Norbert van der Straaten, Christiaan Hoekstra, van de 57 deelnemende 
verenigingen. Bij de junioren en nieuwelingen categorie bereikte Swift een 16e plaats met Thijs van 
Schie Maurits Buiter, Igor Ouwerkerk, Sem van Tol en Tygo Verhoef van een veld van 36 ploegen. Bij 
de jeugd werd een 23e plaats gehaald met Manouh Jahan, Leon de Roode en Finn Bouwer terwijl er 
33 ploegen aan de start stonden.  
 
  
Na het wegseizoen is het weer om te gaan crossen en op zondag 16 oktober is de jaarlijkse Swabo-
Cross-Competitie van start gegaan en de finale is op zondag 29 januari 2023. De op ons parcours 
verreden 2022-crossen waren op 23 oktober, 13 november en 4 december. En mede door het goede 
weer was de belangstelling zeer goed te noemen; zo’n 40 à 50 deelnemers per wedstrijd en in totaal 
reden er ca. 90 een of meerdere keren mee.  
 

 
Ons mooie nieuwe jury-onderkomen is het nu goed toeven. 
 
Zondag 18 december wordt het Clubkampioenschap Cross verreden.  
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Traditiegetrouw zal op de Zuid-Hollandse GP Cycling Veldritcompetitie op Tweede Kerstdag bij Swift 
worden verreden.  
 

Voor de volledigheid de samenstelling van de Rencommissie: Jan 
van Dorp, Hans Egberts, Rob Hogenelst, Hans Neuteboom, Ruben 
Verheul en Floris Vletter (voorzitter). De leden Arno Zahradnik en 
Nancy Alberts hebben door omstandigheden de Rijncommissie na 
vele jaren verlaten en bij deze nog dank voor het vele werk dat zij 
voor Swift hebben verricht.  
Leuk voor statistiek: 38 evenementen kan de Rencommissie op 
haar conto schrijven en bij dat alles waren vele vrijwilligers actief 
waarvoor de Rencommissie allen zeer erkentelijk is. Wel moet 
opgemerkt worden dat de meeste vrijwilligers al boven de 75 jaar 
zijn en er duidelijk behoefte aan verjonging van de Rencommissie. 
Nog een paar jaar en de Rencommissie bestaat uit een of twee 
mensen met alle consequenties vandien zoals geen clubwedstrijden 
meer. 

 
 

Jaarverslag De Bult Cross commissie: 
 

In 2022 hebben we geen cross weekend georganiseerd door een te late inschrijving. Er is wel  

aandacht besteed aan de opbouw van het parcours. 

De commissie bestaat uit: 

 

Coördinator:   Jaap Weeder 

Media/facebook: Robin Ouwerkerk 

Parcoursbouwer: Hans Neuteboom/ Walter Verhoef 

KNWU contact:  Floris Vletter 

Ondersteuning:  Arnoud van Schie, Ton Droog en Ton van Bergehenegouwe 
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Parcours in 2021 

Jaarverslag Joop Zoetemelk Classic  
 

Vlak voor het begin van 2022 hebben we Joops 75e verjaardag gevierd met als cadeau: bloembollen 

voor hem en Dany én voor het terrein rondom het clubhuis. 

Het frisse voorjaar zorgde ervoor dat alleen wat narcissen en hyacinten in bloei stonden tijdens een 

onverwacht warme en -ik mag wel zeggen ‘als altijd soepel verlopende’- Joop Zoetemelk Classic op 

zaterdag 19 maart. De honderden die zich 

buiten in het gras neerzetten, hadden het 

erg naar de zin. De omzet van de bar zal een 

fraaie afspiegeling van die gezelligheid 

hebben gegeven.  

Na de inspanningen van alle vrijwilligers (bij 

de inschrijving, het uitdelen, het parkeren, 

het gereed maken van terrein en tent, het 

regelen van het verkeer of in de stuurgroep 

etc.) was het een genoegen om ruim 

drieduizend deelnemers te verwelkomen. 

We hebben er wel eens meer gehad maar 

post-covid (in december 2021 was er nog een harde lockdown) was dat een mooi aantal. Zelfs de 

Vierdaagse was voor het eerst in decennia niet meteen volgeboekt. 
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In 2022 is niet gewerkt met een elektronische 

chip in een zadelvlag maar met een blauw 

polsbandje. Verder was de tocht grotendeels 

hetzelfde als in eerdere jaren op een 

uitzondering na: Cor Vergeer, overleden in 

januari 2021, was voor het eerst niet 

aanwezig.  

Net als eerdere jaren waren er vier afstanden: 

50, 75, 100 en 150 km. De 25 km wordt niet 

meer georganiseerd.  

Uiteraard -en gelukkig!- was Joop zelf 

aanwezig. Meer dan ooit moest hij op de foto. Omdat Joop sinds zijn ongeluk in de zomer van 2020 

niet meer fietst, bracht hij nog meer tijd door in het clubhuis en wisten nog meer mensen hem te 

vinden voor een kiekje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De samenstelling van de Stuurgroep voor de Joop Zoetemelk Classic in 2022: 

Rob Hogenelst, Joop Hoogenboom, Leo van Leeuwen, Bert Thalen, Jeannette Groenewegen, Henk 

Morsch, Felix Hogenbirk, , Marianne van Teijlingen, Joep Pouw, Olaf Booij, Nils Osinga, Koos van 

Schie en Anton Dalhuijsen (voorzitter). 

 

Jaarverslag van de bouw en onderhoud commissie  
 
In het afgelopen jaar zijn er diversen acties afgehandeld , nieuwe of nog lopend.  
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Het oude jury gebouw is geheel vernieuwd. Er was een toezegging van de eigenaar van de grond dat 

als gebouwd gaat worden op het parkeerterrein waar nu de AH-busjes een jury locatie geïntegreerd 

zou worden in het nieuwe gebouw. Daar wachten niet meer kon, het gebouw was echt aan 

vernieuwing toe, zijn wij in overleg gegaan met de eigenaar. Dat heeft erin geresulteerd dat zij de 

helft van de aanschaf voor hun rekening wilde Rob van Rooijen. 

In 2022 is veel gesproken over verduurzaming van ons clubgebouw. De kantine zouden we kunnen 

verwarmen door het plaatsen van warmtepomp-airco’s. De bestuurskamer, de ehbo/massage ruimte 

en de kleedkamers kunnen verwarmd worden met elektrische radiatoren en/of infra warmtepanelen 

in het plafond. Voor de douches, werd op aanraden van de gemeente, eerst gedacht aan elektrische 

doorstroom toestellen. Na rijp beraad wordt op dit moment gedacht aan een of twee warmtepomp 

boilers.   

De elektriciteit van bovenstaande wordt verkregen door zonnepanelen op ons dak, richting parcours. 

Rekening houden met de verlichting op het parcours zou het zo moeten zijn, dat Swift 

energieneutraal is. 

Rob heeft de muren van het keukentje geverfd en Ton van Berg Henegouwen. heeft de koelkasten, 

lades ed. heel grondig schoon gemaakt en zonodig meer efficiënt ingericht. 

We danken Koos van Schie voor het schoonhouden op en rondom het gebouw en van het parcours. 

 

   

 

Jaarverslag van de kledingcommissie 
De kledingcommissie heeft in 2022 vier keer een bestelronde georganiseerd. Het ontwerp van de 

kleding is dit jaar niet gewijzigd. 

Kleding kon bij onze hoofdsponsor Raas bikes worden opgehaald. Er ligt nog steeds kleding te 

wachten bij Raas van de bestelronde van juni en oktober van 2022. 

Bianca de Jong Bonnet is onze commissie komen versterken.  De overige leden in 2022 waren Eli en 

Erna Sinteur, Arnaud van Schie en Ellen van Rijn. Arnaud heeft aangegeven te stoppen in 2023. 

 

. 
 

 

 

 

 

Jaarverslag sponsorcommissie  
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1 mei 2022 is commissielid Ruud Dobbelaar ons ontvallen. Ruud was al vele jaren lid van de 
sponsorcommissie. We missen hem en dat niet enkel in de commissie. 
 
Dit jaar zijn minimale mutaties geweest met betrekking tot sponsoring. Hoofdsponsor Raas bikes & 
coffee heeft zich goed gemanifesteerd. Het hebben van een sponsor zo verwant met het fietsen 
biedt meer aan en vraagt meer overleg met het bestuur.  
Als shirtsponsor is mobiel.nl in haar tweede jaar. Om de zichtbaarheid te vergroten hebben we 
mobiel.nl een banier kunnen aanbieden omdat er ruimte was. Zijn naam staat duidelijk op de kleding.  
Verder  was op het shirt nog ruimte voor een subshirtsponsor. We hebben, zoals met alle sponsors, 
jaarlijks overleg met deze sponsor te weten van Leur, Timmerfabriek te Zoeterwoude.   
 
Onderstaande  subsponsors met een zogenaamd Tour de France pakket, zijn voor 2022 verlengd. Dit 
betreffen 

 Van Haasteren BV 

 Rijnlands Facility BV 

 Pieterse Aluminium Puien BV 

 BBB Cycling 
 
BBB Cycling heeft ook het nodige in natura geleverd, zoals helmen, fietspompen en helmen. 
 
Bij Rijnland Facility heeft ultimo 2022 een wisseling van directie plaatsgevonden. Zij hebben de 
sponsorovereenkomst niet verlengd per 2023. 
 
De sponsorsamenwerking met onderstaande bedrijven is in 2022 voortgezet. Het betreft 
zogenaamde sponsorovereenkomsten met een Giropakket met o.a. sponsortekst op hek:   

 KijkOpMedia 

 Abeona Cycling 

 Specialspex 
 
Onze sponsor restaurant “Tussen Kaag en Braassem” sponsorde in natura. Er is een diner bon voor 2 
personen gegaan naar  Laura van Riessen,  en een naar Mathias Kopecky, ook voor 2 personen. Dit 
voor hun behaalde prestaties. 
 
Bij deze willen we, ook hier, alle sponsoren bedanken voor hun prestaties.  
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De sponsorcommissie bestond in 2022 uit Rob Hogenelst,  Thijs Broekhuijsen ,Frans van Rijn 
(voorzitter) en tot 1 mei Ruud Dobbelaar 
 
 
 
 

Jaarverslag barcommissie 
 

Stond 2021 helemaal in het teken van corona, 2022 gaf gelukkig een heel ander beeld. Eindigden we 

in 2021 in december nog in een gehele lockdown in 2022 werden alle beperkende maatregelen 

ingetrokken en kon Swift weer terug naar “as usual”. Alle activiteiten konden weer zonder 

beperkingen van start en ook was de kantine weer beschikbaar zonder allerlei beperkende 

maatregelen. Voor de bar was natuurlijk de JZC, die eindelijk weer plaatsvond een hoogtepunt. Met 

behulp van 25 extra vrijwilligers hebben we de bar op deze dag bemensd. 

 


