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Volop dynamiek bij DTS

Goh, wat is er veel gebeurd bij DTS als ik terugkijk op de af-
gelopen jaren. Als eerste schiet het clubparkoers door mijn 
gedachten. Zijn wij blij met de verhuizing van AZ naar de Zaan-
streek? Zeker! Het Sportpark Kalverhoek stond ter discussie in 
de gemeenteraden. De constante leefbaarheid liet te wensen 
over terwijl wij juist graag wilden blijven op deze strategisch 
goede plek. 

Na een lang proces is het allemaal heel mooi geworden op het 
sportpark. Onze nieuwe buur AZ heeft een fantastisch trainings-
complex en DTS heeft een prachtig vernieuwd wielerparkoers ge-
kregen met een erkenning als KNWU topsportstatus, mede dankzij 
de inzet van de gemeente Zaanstad en de provincie Noord-Hol-
land. DTS kan weer 25 jaar vooruit.

WPGA
Een andere verandering waar ik positief op terugkijk, is Wieler-
ploeg Groot Amsterdam. Deze samenwerking met ASC Olympia 
en WTC De Amstel voor Elite en Beloften heeft ervoor gezorgd dat 
ambitieuze DTS-talenten bij DTS kunnen blijven voor hun ontwik-
keling en in individuele wedstrijden en Zaanse criteriums kunnen 
rijden in het zwart-rood van DTS. Het project Wielerploeg Groot 
Amsterdam bleek dusdanig vruchtbaar dat de drie clubs ook voor 
Junioren de handen ineen hebben geslagen. De doorstroming 
van Junioren naar Beloften verloopt nu perfect. WPGA heeft het  
moraal dusdanig opgekrikt dat zelfs DTS-Sportklasse- en Amateur-
renners hebben aangeklopt bij de ploegleiding om aan te sluiten 
bij WPGA en hun kans te wagen in deze topcompetitieploeg.

Sportklasse
Onze Sportklasse-groep is groot geworden. Enkele jaren geleden 
is deze groep opnieuw opgezet waardoor er nu veel enthousiasme 
en energie vrijkomt. Met de Vuurliniecompetitie in samenwerking 
met BRC Kennemerland hebben wij een mooi concept om aan de 
wensen van deze renners te voldoen. Ik hoop dat de Sportklassers 
deze flow vasthouden want het is echt een toevoeging aan de 
vereniging.

Nieuwelingen-meisjes
De meest recente verandering is het opzetten van de categorie 
Nieuwelingen-meisjes bij DTS. Het meisjeswielrennen wordt elk 
jaar populairder en er komen nu meerdere meisjes tegelijk over 
vanuit de Jeugd. Hierdoor kunnen wij echt wat gaan neerzetten. 
De aanwas daarachter ziet er ook goed uit, zowel in kwantiteit als 
kwaliteit. Het zijn leuke en positieve ontwikkelingen die energie 
geven.

Mooie plannen
Een terugblik vraagt ook om vooruit te kijken. Er zijn mooie plan-
nen voor de toekomst. Er is een groep opgestaan die het cross-
parkoers van DTS wil opwaarderen, wellicht zelfs met verlichting 
voor avondtrainingen in de winter. DTS wil absoluut de relaties 
met de sponsoren goed houden zodat onze club op het huidige 

niveau kan blijven acteren. Waar liggen 
onze ambities en hoe blijven wij voorop lo-
pen in Noord-Holland en zelfs Nederland? 
Graag zien wij dat de Ronde van het Lage 
Land blijft bestaan. Graag zien wij er nog 
een Zaans criterium bijkomen en wellicht 
een terugkeer van het Zaans Criteriumklas-
sement. En dan heb ik het nog niet eens 
over het nieuwste idee want DTS zal in 
2021 100 jaar bestaan. Hoe kunnen wij dit 
eeuwfeest groots vieren? Kunnen wij een 
Nederlands Kampioenschap houden op 
het parkoers met een omloop in de Wijde-
wormer als alle leden hun schouders hier-
onder zetten?

Vrijwilligers
Uitdagingen blijven er genoeg voor de ver-
eniging en daarvoor blijven leden belang-
rijk. Vele handen maken licht werk en elke 
vrijwilliger is welkom. Als lid kun jij altijd 
een steentje bijdragen aan onze vereni-
ging. Ik probeer iedereen te stimuleren om 
met ideeën te komen en mee te denken. 
Ik geloof er heilig in dat elk lid een vaar-
digheid bezit die DTS verder kan helpen. 
Schroom dan ook niet om hierover met be-
geleiders of bestuurders te spreken als jij 
wilt helpen om van DTS een nog mooiere 
club te maken. Succes daarmee in 2017! ■

Mike Terpstra

Voorzitter
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INTERNETADRES: 
WWW.ZWC-DTS.NL

POSTADRES:
Z.W.C.-D.T.S.
KOLLERGANG 4
1531 NH WORMER

CLUBGEBOUW:
DE TROTS
SPORTPARK KALVERHOEK
WORMERLAND
075-6310080

BESTUUR

• VOORZITTER

MIKE TERPSTRA
0615053103
mike.terpstra@live.nl

• SECRETARIS

ROEL VAN WIJK
Kollergang 4
1531 NH Wormer
075 6289723
secretariaat@zwc-dts.nl

• PENNINGMEESTER 

DIRK JAN ASJES
Doppenmolen 16
1541 WN Koog a/d Zaan
06 14662102
075 6173888
djasjes@gmail.com

• LEDENADMINISTRATIE

ROEL VAN WIJK
Kollergang 4
1531 NH Wormer
075 6289723
secretariaat@zwc-dts.nl

• BEHEER CLUBPARKOERS

PETER BODE
Badhuisstraat 5
1531 CE Wormer
075 6420368

• PR-ADVISEUR

MARTIN KOELEMEIJ
martin_koelemeij@hotmail.com

COMMISSIES

• OPEN WEDSTRIJDEN

COR BART EN LINDA TON
De Molenven 12
1531 ST Wormer
075 6426442
lico@hetnet.nl

• CLUBWEDSTRIJDEN

MARC KROOK

• JEUGDCOMMISSIE

RAYMOND KOOLBERGEN
Serpeling 5
1562 KT  Krommenie
06 21 80 31 57
ilonaraymond@hotmail.com

• TECHNISCHE ZAKEN 

Functie Vacant

BEGELEIDERS ELITE 
& BELOFTEN

• BEGELEIDER

JELMER ASJES
Jan Steenstraat 9
1521 SR Wormerveer
06 23395549
jelmerasjes@hotmail.com

• PLOEGLEIDER

JAN-DICK DEN DAS
Nijenrode 3
1121 HN Landsmeer
06 12032628
jddendas@gmail.com

CLUBGEBOUW

• RESERVERING EN BEHEER

JOEI BAKKER
Kerkbuurt 16
1511 BD  Oostzaan
06 22 71 56 33
dtsclubgebouw@gmail.com

BEGELEIDERS
OVERIGE
CATEGORIEËN

• NIEUWELINGEN

BRAM SIKKES
Witte Ring 14
1567 CG Assendelft
075 6151857
sikkesb@gmail.com

• NIEUWELINGEN-MEISJES
Michel Janse
Michel.esther@upcmail.nl

• JUNIOREN

MARTIN BUIJCK
Estafette 51
1567 JM Assendelft
075 6156766
martin.irmi@gmail.com

• AMATEURS &
SPORTKLASSE

RICK KRIJT
Mosterdland 51
1541 NM Koog a/d Zaan
075 6120277
rick.krijt@waternet.nl

• DAMES

PETER VAN DEN BOS
Bickershorn 47
1534 NT Oostknollendam
075 6428814
oehlerbos@quicknet.nl

TRAINERS

• JEUGD

NOL VAN DER LINDEN
075 6280634
nvln@planet.nl

• NIEUWELINGEN

BRAM SIKKES
075 615 18 57

• JUNIOREN 

SJOERD VEENINGS
075 6229657
fysiosteps@gmail.com

ORGANISATIE ZAANLANDSE WIELERCLUB D.T.S.

WWW.ZWC-DTS.NL

Contributie per jaar: Jeugd/Nieuweling: € 48,- • Junior/Senior € 56,- • Niet 
actief lid: € 31,- • Donateur: € 31,- • Bij betalen zonder automatische incasso 
wordt € 3,- extra per persoon in rekening gebracht.

Tarieven conform besluit Algemene Ledenvergadering van 27 november 2015. 
Opzeggen lidmaatschap: Schriftelijk uiterlijk per 30 november voorafgaand aan 
het nieuwe lidmaatschapjaar bij de seretaris. ZWC-DTS is ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken te Zaandam onder nr. 40617692. Rabo-
bank Zaanstreek IBAN: NL47 RABO 0106 5961 95 t.n.v. Z.W.C.-D.T.S.

ERELEDEN

- COR BAKKER †
- GERRIT BLAAUW †
- JAN BROERSE †
- TIEMEN GROEN
- SIEM KNOTS
- CORRY LOMAN- 

HONIGH
- HARM OTTENBROS
- PAUL PETERS †
- BOUK  

SCHELLINGERHOUDT †
- CEES STAM
- PIET DE WIT
- JOOP STOOP †
- NIKI TERPSTRA

EREVOORZITTER

- KOBUS  
CORNELISSE †

LEDEN VAN 
VERDIENSTE

- JAN VAN AMMERS
- BERT BAKKER
- COR BAKKER †
- FRED  

BARSINGERHORN
- BERT 

BRASPENNING
- KOBUS CORNELISSE †
- GERRIT DUIJF †
- COR ELSWIJK †
- WILLEM ENGEL †
- JAN HOL
- SIEM KNOTS
- TOON  

VAN LACHTEROP †
- PIET STADT
- JOOP VERHOEF
- THOMAS VISSER †
- JAN VOLLAARD
- P. VALENTEIJN †
- D. DE VRIES TZ. †
- DAVE BAKKER
- PETER BODE
- DOUWE TERPSTRA
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DTS is in elke categorie 
duidelijk aanwezig
Eind vorig jaar ontvingen we een bericht van een ouder die onze club wilde voor-
dragen bij de KNWU als vereniging van het jaar 2016. Ze heeft een paar e-mails met 
ondersteuning van haar standpunt verzonden naar de KNWU. Helaas werd onze club 
niet genomineerd. Maar nog los van het feit dat het initiatief uit een voor mij eigenlijk 
onverwachte hoek kwam, heb ik haar laten weten dat het ons als bestuur eigenlijk niet 
uitmaakt of we nu wel of niet genomineerd zijn. Een dergelijk initiatief van een ouder 
is voor ons al voldoende en steunt ons als bestuur in ons beleid.

Het seizoen 2016 was het 95e verenigings-
jaar van de ZWC DTS. Ik denk te mogen 
opmerken dat dit jaar weer een succesvol 
sportief  jaar is geweest. Successen bij de 
jeugdafdeling: twee Nederlandse Kampi-
oenen namelijk Pepijn Veenings en Nienke 
Veenhoven. We hadden het succesvolle 
samenwerkingsverband WPGA bij de Elite 
en Beloften en dit seizoen ook de Junio-
ren. Het Nederlands Kampioenschap Tijd-
rijden bij de Masters werd gewonnen door 
Bert Bakker. Mooie baantitels waren er voor 
Mark Bakker en Yoeri Havik. Niki Terpstra 
won de Eneco Tour. DTS is gewoon overal 
in het peloton aanwezig

Stabiele en gezonde vereniging
We zijn van 246 leden eind 2015 licht ge-
stegen naar 250 leden in 2016. Maar na een 
aantal vette jaren daalt wel het ledental bij 
de jeugdafdeling. Dat is niet vreemd want 
in Noord Holland krimpen bij alle wielren-
verenigingen de jeugdafdelingen en daar-
door dus ook het aantal licentiehouders. 
Ronduit zorgelijk is dat dit beeld eigenlijk 
voor het gehele “clubwielrennen” in Ne-
derland opgaat. Iets waar de KNWU inmid-
dels ook haar zorg over heeft uitgesproken. 

Secretariaat

Vreemd natuurlijk als je bedenkt hoeveel 
aandacht het wielrennen op TV krijgt. Na-
tuurlijk is het makkelijker om passief de 
sport te ondergaan vanaf de bank, maar of 
het gezonder is voor jezelf of de sport? Als 
bestuur zullen we ons met onze jeugdaf-
deling beraden hoe we het ledental weer 
omhoog kunnen krijgen. Toch denk ik te 
mogen opmerken dat we op dit moment 
niet alleen financieel en sportief maar ook 
gewoon qua leden met o.m. de nog steeds 
groeiende groep Sportklasse-renners een 
stabiele vereniging vormen.

Kalverhoek
Via publicaties op de website hebben we 
u zoveel mogelijk op de hoogte gehouden 
van de herontwikkeling van het Sportpark 
Kalverhoek door de komst van voetbalclub 
AZ. Als bestuur en met Peter Bode als par-
koersbeheerder hebben we menige zweet-
druppel laten vallen en veel vergaderd. 
Maar het resultaat mag er zijn: een fraaie, 
veilige en geheel geasfalteerde wielerbaan 
met een nieuwe super-de-luxe boarding in 
de finishstraat. Het bestuur van DTS wil dan 
ook iedereen bedanken die zijn steentje 

Bert Bakker met
Mike Terpstra
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heeft bijgedragen, maar met name Peter 
Bode en Wim Nieuwenhuijse. Zonder hen 
en natuurlijk de gemeente Zaanstad was dit 
nooit gelukt.

Huldigingen
Piet Verdonk is tijdens de Algemene Leden 
Vergadering gehuldigd omdat hij het res-
pectabele aantal van 50 jaren lidmaatschap 
heeft volbracht. Als Nieuweling in 1966 
begonnen, heeft hij ook jaren bij de Ama-
teurs meegedraaid en zelfs twee seizoenen 
als Prof gereden. In 1976 en 1977 kwam hij 
uit voor de ploeg Picadilly-Ruysdael samen 
met DTS’er Jan Bakker. Na de periode als 
Prof is hij weer bij de Amateurs gaan rijden 

en besloot hij wat inkomen betrof maar te 
blijven wat hij altijd was, een goede schil-
der. De eerste verf op ons clubhuis was 
dan ook het werk van Piet en hij maakte 
ook deel uit van de vrijwilligersploeg die 
het clubgebouw hebben afgewerkt. Uit 
handen van onze voorzitter Mike Terpstra 
ontving Piet de versierselen die behoren bij 

het 50-jarig lidmaatschap. Tot clubman van 
het jaar 2016 werd Eric Retz gekozen. Al 
vele jaren een stille kracht als trainer bij de 
Nieuwelingen en voor DTS een onmisbare 
schakel tussen de Jeugd en de zeer grote 
overstap naar de Nieuwelingen. Clubren-
ner van het jaar 2016 was Bert Bakker. Hij 
werd Nederlands kampioen 2016 Tijdrijden 
bij de Masters 60+ (met een gemiddelde 
van 44.205 km/u), Nederlands Kampioen 
2016 bij de vrije renners en Districtskam-
pioen van Noord Holland Tijdrijden als wel 
op de weg 2016. 

Lid van Verdienste
Na vele jaren trad Douwe Terpstra op de  
Algemene Leden Vergadering van 25 no-
vember 2016 af als Hoofd Technische Za-
ken. Via korte videoboodschappen be-
dankten een oneindige rij van renners, 
oud-renners, vrijwilligers, oud-bestuurders 
en bestuurders Douwe voor zijn indrukwek-
kende loopbaan binnen DTS. Opvallend 
was telkens het plezier dat deze DTS’ers sa-
men hadden beleefd aan met name het op-
treden van Douwe als trainer en ploeglei-
der. Twintig jaar lang heeft Douwe voor de 
club klaargestaan. Hij organiseerde het NK 
voor de jeugd in de negentiger jaren, was 
trainer en ploegleider. Drie keer de laatste 
vijf jaar werd DTS onder zijn bezielende lei-
ding NCK winnaar bij de Elite en Beloften 

(en één keer met Junioren wat langer gele-
den). Hij was vele jaren Hoofd Technische 
Zaken en zodanig in het Algemeen Bestuur 
meer dan aanwezig. Hij stond en staat nog 
steeds klaar voor iedere renner, trainer, 
ploegleider die daar ook maar om vraagt. 
Recentelijk was hij initiatiefnemer van de 
GP Versnellingsbakspecialist.nl wedstrijd 

Douwe Terpstra 
en Roel van Wijk

Mike Terpstra en
Piet Verdonk
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bij de heropening van ons vernieuwde par-
koers. Zo kan ik nog wel even doorgaan 
met opnoemen. De waardering was en 
is dan ook groot binnen DTS. Volkomen 
terecht dan ook dat Douwe vanaf 25 no-
vember 2016 Lid van Verdienste bij DTS 
is. Douwe ontving van het bestuur een 
passend aandenken.

Plezier staat voorop
Als de voortekenen ons niet bedriegen 
moet 2017 ook gewoon weer een wieler-
jaar worden vol met vooral sportieve am-
bities. De jeugdafdeling met twee Neder-
lands Kampioenen zal weer van zich doen 
spreken. Raymond Koolbergen en Edward 
Krijgsman nemen in organisatorische zin 
het stokje over van Jeroen Brusche. Vooral 
de jonge renners en rensters het plezier la-
ten krijgen in het trainen en wedstrijden rij-
den, is het voornaamste doel. Met hulp van 
de ervaren jeugdtrainer Nol van der Linden 
en zijn assistenten gaat dat zeker lukken.

De Nieuwelingen zullen onder de bezie-
lende leiding van Bram Sikkes weer de 
beginselen van het echte wielrennen ge-
leerd worden. Nieuw is de grote groep 1e 
jaars Nieuwelingen-meisjes. Michel Janse 
zal deze rensters helpen de volgende stap 
te zetten als wielrenster. De Junioren met 
Martin Buijck als ploegleider gaan met een 
grote groep het tweede jaar in onder de 
vlag van WPGA. De Elite en Beloften gaan 
met 6 renners het seizoen 2017 in bij het 
samenwerkingsverband WPGA (De Amstel, 
Olympia en DTS).

Bestuursbeleid
Voor de Damesafdeling leek het licht bijna 
uit te gaan. Maar door de inzet van Peter 
van den Bos en Rolf Tambach staat er in 
2017 toch weer een goeie damesploeg van 
DTS gereed. U leest het goed: vanaf cate-
gorie 1 bij de Jeugd t/m de Elite en Belof-
ten kan iedere wielrenner en renster zich bij 
DTS ontwikkelen. Dit was, is en blijft een 
van de belangrijkste onderdelen van het 
bestuursbeleid. 

En dan heb ik het nog helemaal niet gehad 
over de steeds maar groeiende Sportklasse 
van DTS. Wie in november of december 
even een kijkje is wezen nemen bij de nu 
al legendarische DTS Watertorentrainingen 
kon dat daar met eigen ogen aanschou-
wen. Een Sportklasse-afdeling van 40 tot 
50 renners, daar kan DTS met recht trots op 
zijn. 

Daarom staat mij nu niets meer in de weg 
om alle DTS´ers een mooi en sportief wie-
lerseizoen 2017 te wensen. ■

Roel van Wijk
Secretaris DTS

Geanimeerd gesprek tussen wethouder Jeroen Olthof en Mike Terpstra

Wim Nieuwenhuijse 
(links) wordt 

geïnterviewd bij de  
opening van het 

vernieuwde
clubparkoers
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COLOFON
De Waaier is het gedrukte clubblad van 
wielervereniging DTS uit Zaandam

Verschijnt eenmaal per jaar in een oplage  
van 400 exemplaren.

Redactie: Martin Koelemeij
 Mike Terpstra
Productie: Offsetdrukkerij Nuance www.zwc-dts.nl

februari 2017
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DTS’ers Jelmer Asjes, Mike Appelman, Thimo Kroeze, Jermo le 
Fevre, Oscar van Wijk en Mike Terpstra reden onder de vlag van 
WPGA en zoals het meestal gaat in de sport: met wisselend suc-
ces. Blessures, valpartijen, ontdekken dat de overstap van Junio-
ren naar Beloften erg groot is, voorin zitten, de koers maken maar 
het niet afmaken. Wielrennen is een sport waarin het niet gemak-
kelijk is om te winnen. Gelukkig gaat het daar Jermo le Fevre niet 
alleen om, hoewel het zoet van de overwinning ons natuurlijk 
goed smaakt. Voordat je kan winnen, moet je vaak door een heel 
proces gaan, zeker als belofterenner. Ontdekken waar je mogelijk-
heden liggen, waar ben ik echt goed in, wat moet ik ontwikkelen? 
Allemaal aspecten waar bij WPGA aandacht aan wordt gegeven, 
juist omdat we een hechte ploeg willen zijn en een platform waar 
jonge renners vanuit de drie verenigingen zich kunnen ontwik-
kelen. En hoe mooi is het dat mannen als Jelmer Asjes en Mike 
Terpstra niet tegen je rijden maar voor je rijden, je in de wedstrijd 
coachen, je de mores bijbrengen om daar te komen wat je als ren-
ner bij WPGA ambieert; een goede wielrenner worden. En daar 
gaat het om: opleiden, faciliteiten bieden voor die renners die het 
willen en kunnen.

Ambities
Komend seizoen hebben we een grote ploeg aan Belofterenners. 
Vanuit DTS schuift Tom Timmers door. Oscar van Wijk heeft dit jaar 
grote stappen heeft gemaakt, Thimo Kroeze kende een jaar met 
veel pech. Mike Appelman had een leerzaam jaar. Jermo le Fevre 
is druk met zijn studie en kiest voor een stapje lager. Vanuit de 
Sportklasse (ja, dat kan ook!) gaan Kevin Wilmsen en Sven Asjes 
(beiden Elite) laten zien dat die stap ook mogelijk is. En de oude 
en vertrouwde krachten Jelmer Asjes en Mike Terpstra gaan ge-
woon nog een jaar door. Ik ben daar als ploegleider heel blij mee. 

Gretigheid
We hebben inmiddels een eerste trainingsweekend gehad en de 
hele ploeg straalt ambitie en gretigheid uit. Vanuit het bestuur 
van WPGA is alles geregeld; een mooi programma, goed materi-
aal, goede en kundige mensen. De renners zullen het nu moeten 
doen. Ik wil dan ook afsluiten met de overweging die ik de renners 
na het trainingsweekend heb meegegeven:
´Het is niet gemakkelijk om je ambitie waar te maken. Trainen is 
niet altijd leuk, getraind hebben wel. Het vraagt iets van je. Qua 
faciliteiten is alles geregeld, het is nu aan jullie. Trainen is altijd een 
keuze, niet trainen ook. Ga je voor de pijn van de discipline of ga 
je voor de pijn van de spijt.´

We gaan het zien. Tot ziens in 2017. ■

Jan-Dick den Das

Elite/Beloften
‘Ga je voor de pijn van de discipline of 
voor de pijn van de spijt?’ 
Afgelopen seizoen was een mooi jaar voor Wielerploeg Groot Amsterdam. WPGA is een samenwerking 
tussen drie verschillende clubs vanuit de regio. De Amstel, Olympia en DTS zijn de fundamenten. Profes-
sionaliteit, ambitie, rijden met een plan, geen gelazer, zijn allemaal issues die bij deze wielerploeg horen. 

Jermo le Fevre

Kevin Wilmsen

Mike Appelman
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De specialiteit van Yoeri Havik is een 
zeer hoge cadans. Zelfs bij een trapfre-
quentie van 120 slagen per minuut kan 
hij zijn beensnelheid nog verhogen en 
wegrijden bij zijn concurrenten. Op die 
manier werd hij op 4 december 2016 Ne-
derlands Kampioen bij het onderdeel 50 
km op de baan in Sloten. Hij ontsnapte 
uit een compact peloton en reed de laat-
ste zeven ronden alleen op kop. En op 
27 december werd hij in Alkmaar ook 
Nederlands Kampioen achter de derny.

Yoeri is nu 25 jaar, is een gewaardeerd 
profrenner en komt op de baan beter tot 
zijn recht dan op de weg. Na een rommelig 
jaar bij het Belgische 3M rijdt hij dit seizoen 
voor het Engelse Team Raleigh GAC en hij 
heeft daarvan hoge verwachtingen. ´Tot nu 
toe heb ik altijd geprobeerd de baan met 
de weg te combineren, maar eigenlijk lukte 
dat niet goed´, aldus Yoeri. ´Ik rij ook best 
graag op de weg maar bij de profs  bete-
kent dat meestal eerst saaie uren kilome-
ters maken totdat de finale in zicht komt. 
Op de baan is altijd spektakel, want er is 
om de tien minuten wel een tussensprint 
of finale waar punten zijn te verdienen. Het 
publiek zit dicht op de renners en als je zo-
als ik voor spektakel zorgt, merk je meteen 
reactie bij het publiek. Daar geniet ik van. 
Bij Raleigh zijn ze erg enthousiast over mijn 
baanprestaties en willen daarin investeren. 
Gelukkig zit het baanwielrennen in de lift 
en is de belangstelling daarvoor groei-
ende, zeker ook in Engeland. Ik krijg alle 
ruimte om me op de baan te concentreren 

en dat wordt mijn belangrijkste doel voor 2017. Progressie maken 
op mijn sterkste onderdeel, de hoge cadans. Ik ga niet werken 
aan mijn zwakke punten tijdrijden en klimmen want ik geloof niet 
in veelzijdigheid. Als profrenner ben je interessant als je een spe-
cifiek talent hebt. Daarmee maak je verschil. Als je weet waar je 
kwaliteiten liggen, moet je je daarop focussen en daarin nog ster-
ker proberen te worden.´

Wielrennen in zijn genen
Als je vader Henk Havik is en je opa heet Cees Stam, kun je na-
tuurlijk niet op een dag thuiskomen met de mededeling dat je wilt 
gaan korfballen, waterpolo of badminton. Wielrennen zit bij Yoeri 

Interview
De zeer hoge cadans van Yoeri Havik
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overal in zijn genen. Hij werd al lid van DTS op de dag dat hij werd 
geboren. Met zijn natuurlijke aanleg en serieuze instelling kon hij 
profrenner geworden. ´Ik doe wat ik het allerleukste vind en ik ver-
dien een leuk modaal inkomen. Prachtig toch?´ Hij trainde bij de 
DTS jeugd speels onder Joop Verhoef, leerde veel van zijn vader 
op de weg, achter de derny van opa Cees Stam en de perfecte 
baantechniek van het duo Robert Slippens en Danny Stam. 

Wattages
In het moderne wielrennen heeft iedereen het over wattages en 
is de fietsergometer allesbepalend. Yoeri wordt begeleid door de 
Griekse bewegingswetenschapper Vasilis Anastopoulos en is daar 

erg tevreden over. ´Ik geloof wel in veel en 
hard trainen om sterker te worden en sou-
plesse te kweken, maar fietsbeheersing en 
koersinzicht moet je zelf ontwikkelen. Mijn 
wattages liggen iets lager dan bij de to-
prenners, maar wattage is power maal ca-
dans, dus ik kan dat goedmaken met een 
zeer hoog bewegingsritme. Op de baan 
rijd ik meestal een tandje lichter dan de 
concurrentie. In Amsterdam 54-16, in Gent 
en Bremen 53-16, in Manchester 53-15. Ik 
ben dan eerder op topsnelheid dan de rest 
van het veld en zo kan ik demarreren.´  

Veelgevraagd renner
Met zijn aanvallende rijstijl krijgt Yoeri het 
publiek op de banken en is hij populair bij 
organisatoren van Zesdaagsen. Hij krijgt 
gemakkelijk contracten en wordt gekop-
peld aan sterke renners. Met Niki Terpstra 
rijdt hij het liefst, maar Niki rijdt dit jaar 
geen volledig baanprogramma. In januari 
reed Yoeri het totale circuit van vier zes-
daagsen in Rotterdam, Berlijn, Bremen en 
Kopenhagen. Daarna is hij kapot en ligt 
het liefst een maand op de bank met zijn 
benen omhoog. 

Sneller DTS parkoers
Trouwens, ook de eerste wedstrijd op 
het vernieuwde clubparkoers van DTS op  

9 oktober 2016 won Yoeri op dezelfde ma-
nier. Uit een grote groep sterke kansheb-
bers wist hij als enige het verschil te maken 
met zijn zeer hoge cadans en reed hij de 
laatste ronde alleen op kop naar de over-
winning. ´Nu het hele parkoers bij DTS is 
geasfalteerd, is het achterin makkelijker 
meerijden, maar voorin moeilijker wegko-
men,´ vindt Yoeri. ´Ik reed een hele ronde 
net boven de 50 en dat kon niemand vol-
gen. Mooi hoor, zo´n glad en snel parkoers. 
Het is net baanwielrennen.´  ■
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Wielerploeg Groot Amsterdam (WPGA) 
voor Elite en Belofterenners werd direct 
een sportief succes, met uitstekende re-
sultaten in de Nederlandse Clubcompe-
titie. In 2016 is WPGA Junioren gestart 
met renners van De Amstel, Olympia en 
DTS. Met trots kondigden we “nog meer 
Amsterdamse branie in het wielerpelo-
ton” aan. Op deze manier bieden we jon-
ge renners een aansprekend programma 
en een platform om zichzelf verder te 
ontwikkelen in een bekende omgeving 
zonder overstap naar een ander team. 
Met negen renners leverde DTS ruim de 
helft van het team met Douwe van Seijst, 
Mark Oosenbrug, Martijn Krook, Mees 
Verstoep, Pijke Steenhuis, Quinten Ve-
ling, Stefan Appelman, Thom Buyck en 
Tom Timmers

Terugblik op 2016
Begin januari startten we het seizoen met 
een introductieweekend. Dat stond in het 
teken van sportiviteit, een masterclass over 
trainingsleer en antidoping en vooral veel 
gezelligheid. Die gezelligheid is belangrijk 
voor het groepsproces dat de jonge ren-
ners doormaken. De Nieuwe Maten, tevens 
hoofdsponsor van WPGA Junioren, leren 
elkaar nader kennen om later in het seizoen 
tijdens de koersen voor elkaar door het vuur 
te gaan. Frank de Boer zegt altijd dat de sa-
menhang van het Nederlands Elftal slecht is 
omdat er niet meer gekaart wordt in de bus. 
Dat kaarten is een sociaal proces en tijdens 
dat groepsproces wordt de basis gelegd 
voor dat “voor elkaar door het vuur gaan”. 
De WPGA Junioren hebben het pokerspel 

ontdekt. Met veel lol, elkaar uitdagen en mooie verhalen werd tot 
in de late uurtjes gepokerd aan een grote tafel en iedereen deed 
mee. Mooi proces mannen! En een belangrijke voorwaarde voor 
toekomstige prestaties. Nieuwe Maten, een voorbeeld voor het 
Nederlands Elftal! 

Prestaties
En de prestaties volgden al vrij snel. Begin maart won Martijn het 
kampioenschap van Amsterdam. Een sterk staaltje van hem, maar 
ook tactisch goed werk van de ploeg. De renners willen als ploeg 
rijden en dat is erg mooi om te zien. En dat ploegwerk zagen we 
vaker, zoals tijdens het Districtskampioenschap bij DTS. Hier bezet-
ten de WPGA Junioren het gehele podium, met DTS-er Douwe op 
de derde plek. 

Hoogste niveau
We draaiden een mooi seizoen met diverse wedstrijden op het 
hoogste niveau, zoals de Nederlandse klassiekers. In onze thuis-
klassieker Het Lage Land waren we goed voorin te vinden. De wind 
en de koersdrang van de renners zorgden voor een snelle selectie. 
Na 40 kilometer over de dijkjes rond de Zaanstreek waren er nog 30 
renners in koers, waarvan 4 WPGA Junioren (Douwe, Quinten, Teun 
Mouris en Tom Zwaan). Verdeeld over drie groepen van tien, met 
Douwe en Teun in de eerste groep. Quinten en Tom in de tweede. 
Mooie posities. Helaas zakten we er in de laatste kilometers een 
beetje doorheen. Aan de finish maar zo’n 15 man. De rest werd uit 
koers genomen. Teun werd 7e, helaas finishten Douwe, Quinten en 
Tom niet. Wel een mooi visitekaartje afgegeven, mannen!

Geweldige ervaring
Daarnaast reden we Belgische UCI 2.1 wedstrijden en meerdaag-
sen, waaronder de Junioren Driedaagse van Axel met de wereld-
top aan de start. We slingerden door de polders van Zeeland met 
regelmatig een pittige kasseienstrook. Na de eerste dag waren wij 
het eerste Nederlandse team in het ploegenklassement. De tweede 
dag reed Teun naar een 7e plek in de tijdrit en stond daarna 10e in 
het algemeen klassement. Indrukwekkend. Helaas zakten we door 
wat mindere tijdritten een beetje weg in het ploegenklassement. 

Junioren
Nieuwe Maten bij de WPGA Junioren

Douwe van Seijst in de kopgroep op het NK 2016
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En door een val in de voorlaatste etappe 
duikelde Teun uit het klassement. Toch een 
geweldige ervaring.

Nerveuze koers
WPGA Junioren mocht met acht renners 
naar het NK in Oude Tonge. Het werd een 
nerveuze koers, waarin met nog 40 kilo-
meter te rijden een kopgroep van elf ont-
stond met onze Douwe daarbij. Ze kregen 
een maximale voorsprong van een minuut, 
maar werden  in de laatste ronde door het 
jagende peloton gegrepen. Jammer, an-
ders had Douwe gewoon top10 gereden. 
Later in het jaar reden Martijn en Quinten 
in criteriums nog naar het podium. Klasse 
mannen. Stefan reed bijna alle klassiekers 
tussen de 15e en 40e plek. Prima. Alle 
renners, behalve Tom, die zich afgelopen 
jaar als eerstejaars wielrenner uitstekend 
ontwikkeld heeft, worden volgend jaar 
tweedejaars Junior. Tom, veel succes met 
je stap naar de WPGA Beloften. Dank aan 
alle ouders, mede namens de renners. 

Zonder jullie support en begeleiding had-
den we dit mooie wielerjaar nooit kunnen 
beleven. 

Ambities voor 2017
DTS kent in seizoen 2017 elf Junioren.  
Arwin Elbers, Bassir Amghar, Douwe van 
Seijst, Justin Brusche, Mark Oosenbrug, 
Martijn Krook, Mees Verstoep, Pijke Steen-
huis, Quinten Veling, Rick Veenhoven en 
Thom Buyck. Een forse groep, waarvan er 
negen voor WPGA Junioren zullen rijden. 
WPGA Junioren zal volgend jaar een sterk 
team zijn van in totaal 22 renners. Goede 
resultaten liggen in het verschiet. Maar 
eerst weer even zo’n groepsproces door-
maken als vorig jaar. Dan komen de resul-
taten vanzelf! We gaan dit jaar een mooi 
programma rijden. Natuurlijk staan de Ne-
derlandse klassiekers op het programma. 
Ook willen we meer Belgische klassiekers 
in het voorjaar rijden. Voor 2017 zijn vijf 
(internationale) meerdaagsen geprogram-
meerd, ook in Axel willen we ons weer la-
ten zien. 

Mannen, maak er een mooi sportjaar van! ■

Martin Buyck
Ploegleider

Ploegpresentatie in Axel:
Stephan Asselman, 
Pijke Steenhuis, 
Tom Zwaan, 
Douwe van Seijst, 
Teun Mouris, 
Quinten Veiling

Podium DK 2016 volledig bezet
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Wie Mark Bakker wil zien fietsen, moet 
heel goed opletten. Hij schiet namelijk 
met ruim 60 kilometer per uur voor-
bij. Op de 200 meter met vliegende 
start is zijn record 11.59 seconden en 
dat is heel snel voor een Junior. Op 
17 december werd Mark Nederlands 
Kampioen Sprint bij de Junioren op de 
Apeldoornse wielerbaan. Een dag later 
werd hij ook Nederlands Kampioen op 
het onderdeel Keirin. Twee prachtige 
titels en het overtuigende bewijs dat 
Mark de snelste is van alle Junioren van 
Nederland.

In de sprintfinale klopte hij Lennart Rey-
tenbach over drie manches. Dat had niet 
gehoeven. Mark is sneller. Maar in de eer-
ste rit lette hij niet goed op, Lennart ging 
er plotseling vandoor, Mark reageerde te 
laat en werd geklopt. Tja, sprinten op de 
baan is meer dan heel hard fietsen. Tactiek 
is net zo belangrijk. In  de Keirinfinale had 
Mark de minder gunstige eerste positie 
geloot. Dan zitten de andere vijf deelne-
mers in je wiel. Mark liet Jesse de Rooy 
naast hem komen, ving hem professioneel 
op en ging de laatste ronde zo hard dat 
niemand er nog overheen kwam. Dat was 
de tweede roodwitblauwe trui. 

Kort en snel
Baansprinten is een fascinerend onderdeel van de wielersport. 
Twee deelnemers in de baan maakt de koers erg overzichtelijk. 
En superspannend! ´Baanwielrennen is snel en kort, daar houd ik 
van´, zegt Mark. ´Elke sprinter heeft een specifiek talent en wil de 
race rijden die daarvoor het gunstigst is. Mijn sprint is kort en snel, 
gebaseerd op pure souplesse. De meeste van mijn tegenstanders 
zijn duursprinters. Die willen er een lange sprint van maken om mij 
af te botten. Dan ga ik mee in het wiel en kom er de laatste 150 
meter overheen. Van kop af kan ik het ook. Als ik op kop rijd, houd 
ik mijn tegenstander hoog, rij een trage wedstrijd en knal er in de 
laatste 250 meter vol vandoor. De bedoeling is dat ik niemand 
meer naast me zie komen en win.´

Verrassing
Het uitzonderlijke sprinttalent van Mark Bakker bleek al bij de 
jeugd en kwam als een volslagen verrassing. Mark reed bij de 
Jeugd van Ulysses en later bij DTS, vond wielrennen hartstikke 
leuk, maar hij kon het peloton niet bijhouden! Soms ging het iets 
beter en zat hij goed in de groep. Als dan de laatste ronde inging, 
gebeurde er iets wonderlijks. In de sprint reed hij opeens iedereen 
voorbij en won! Hij ging later met een vriend mee die wel eens op 
de baan in Alkmaar fietste en dat beviel hem beter dan de weg.

Bondsfiets
Mark rijdt op een KOGA Kimera van de KNWU. Deze bondsfiets 
is in 2012 speciaal voor de KNWU ontwikkeld. De wielen moet 
hij zelf kopen. Mark rijdt op Corima baanwielen met tubes waarin 
hij 11 tot 12 bar perst. De fiets is afgemonteerd met een Dura-
ace trapstel en SPD-SL pedalen met extra textielbanden om zijn  

Interview
Mark Bakker heeft de snelste benen 
van het hele land
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voeten muurvast aan zijn pedalen te verankeren. Sprintwedstrij-
den rijdt Mark met een verzet van 51-14. ´Dat is een zware plaat, 
maar als ik daarop vol gas geef, haalt niemand me meer in.´

Eigenlijk iets te licht
Slechts 58 kilo schoon aan de haak weegt hij. De meeste wielren-
ners zouden blij zijn met dat lage gewicht, maar Mark mag best wat 
zwaarder worden. ´Meer spiermassa betekent voor een sprinter 
meer explosiviteit. Door een hardere aanzet ben je eerder op snel-
heid.´ Moderne sprinters zijn flink uit de kluiten gewassen spier-
bundels, zoals de Nederlands Kampioen bij de Elite Jeffrey Hoog-
land. ´Mijn voorbeeld is Theo Bos. Die is net als ik minder zwaar 
gespierd en van nature erg snel.´ Op de weg fietst Mark meestal 
een keer per week als het mooi weer is.

Woont op Papendal
Mark werkt heel serieus aan zijn talentvolle carrière als baan-
wielrenner. Hij woont zelfs op het sportcentrum Papendal, 
gaat doordeweeks naar de HAVO in Arnhem en is alleen in het 

weekend thuis bij zijn ouders in Pur-
merend. Het NOC-NSF betaalt zijn  
trainingen. Kost en inwoning moeten zijn 
ouders betalen. Best wel zwaar voor een 
zestienjarige jongen om zelfstandig te wo-
nen. ´Kan zijn, maar ik heb het erg naar 
mijn zin, want op Papendal is alles heel 
goed verzorgd. Alles ademt de sfeer van 
topsport. Er zijn ook handboogschutters, 
BMX’ers en volleyballers. De sfeer is ge-
moedelijk en vrolijk. Het restaurant waar we 
´s avonds eten heeft een gespecialiseerde 
menukaart voor topsporters, de medische 
begeleiding is top, ik krijg vrij van school 
als ik een toernooi heb en je kunt studie-
hulp krijgen. Heel mooi allemaal.´

Kleine stapjes
Mark behoort inmiddels tot de sectie Ta-
lent van de KNWU en traint onder sprint-
coach Steve McEwen. Drie keer per week 
sprinttraining op de baan in Apeldoorn 
en twee keer per week krachttraining met 
gewichten. ´Ik wil nog explosiever worden. 
Dan kan ik nog harder aanzetten en mijn 
sprint langer volhouden. Verder werk ik 
aan mijn tactische inzicht door wedstrijden 
na te bespreken met de coach en te leren 
van mijn fouten. Mijn volgende doel is we-
reldkampioen worden. Dat doel is nog ver 
weg. Ik wil met kleine stapjes vooruitgang 
boeken, dan zullen we wel zien waar mijn 
carrière naar toe gaat.´ ■

Mark wint de GP Jan Derksen met ruim verschil Vader Kees assisteert bij de start
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Naast het opleiden van wielrenners wil 
DTS een vereniging zijn die mooie wed-
strijden organiseert. Voor, tijdens en na 
de wedstrijden hangt er zo’n typische 
DTS-sfeer op en rond het parkoers. Jong 
en oud binnen de club spreken elkaar 
en dat geeft de maatschappelijke func-
tie van onze club weer. Precies de reden 
waarom we al bijna 100 jaar bestaan. Het 
afgelopen seizoen 2016 hebben wij als 
DTS 21 clubwedstrijden kunnen organi-
seren en daar zijn we trots op. 

We zijn het seizoen begonnen op 6 de-
cember 2015 met een veldrit als onder-
deel van de Amsterdamse Cross Compe-
titie  en hebben het seizoen 2016 daar 
ook weer mee afgesloten op 30 oktober 
2016. Bij de cross van 30 oktober waren 
er meer dan 200 deelnemers. Traditio-
neel als eerste wielrenclub in Noord Hol-
land openden wij het wegseizoen 2016 in 
Noord Holland met de vier wedstrijden van 
de Wintercompetitie, waarvan er een geen 
doorgang kon vinden vanwege de weers-
omstandigheden. Eind februari hebben we 
het jaarlijks terugkerend Regiokampioen-
schap van de Zaanstreek georganiseerd. 
Een mooi groot deelnemersveld ook bij 
jeugd en met DTS lid Julius van den Berg 

als sterke winnaar bij de Elite en Beloften. 
In het voorjaar, zomer en najaar hebben 
we samen met onze zustervereniging BRC 
Kennemerland de Vuurlinie Voorjaars-, Zo-
mer- en Najaarscompetitie georganiseerd. 
Zowel BRC als DTS willen deze samenwer-
king in 2017 graag voortzetten en wellicht 
zelfs uitbreiden.

Sportief succes
Geen clubwedstrijd maar wel op ons par-
koers verreden en een hoogtepunt van 
het afgelopen seizoen was het organiseren 
van het Districtskampioenschap van Noord 
Holland. Op het laatste moment kregen 
we de vraag van het district of wij dat wil-
den organiseren. Mede door de hulp van 
een groep DTS vrijwilligers is dat prima ge-
lukt. Niet alleen organisatorisch een suc-
ces, er was ook nog sportief DTS succes 
die dag. Podiumplekken voor Douwe van 
Seijst bij de Junioren op plek 3 en Oscar 
van Wijk werd Districtskampioen bij de Be-
loften. Tussendoor hielden wij met Pasen 
de clubkampioenschappen voor de hele 
club van heel jong tot oud. Eén keer per 
jaar met je clubgenoten koersen en knok-
ken om de eretitel DTS clubkampioen van 
het jaar, welke renner wil dat nou niet? On-
danks de dreigende KNMI code geel viel 

Clubwedstrijden
Clubwedstrijden vormen de kern 
van het clubleven bij DTS

Startveld bij een clubrit
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het qua weer uiteindelijk allemaal wel mee.  
De clubkampioenen 2016 die een jaar 
lang deze eretitel mogen dragen waren in  
willekeurige volgorde. 

Akira Koolbergen, Mike Terpstra, 
Thomas Krijgsman, Douwe van Seijst, 
Justin Brusche, Jeroen Kriek en 
Nienke Veenhoven.

Uitsmijter
Geen clubwedstrijd maar wel op ons par-
koers verreden, was ons landelijk Jeugd-
toernooi op 24 april met DTS podium-
plaatsen voor Nienke Veenhoven, Pepijn 
Veenings en Maud Rijnbeek. Mei is tradi-
tioneel  de maand van het Vijfbanentoer-
nooi. Wij hadden de eer de slotwedstrijd 
van het Vijfbanentoernooi 2016 te organi-
seren, waar wij als club het eindklassement 
wisten te winnen. Net als voorgaande ja-
ren was de start en finish van de klassieker 
de Ronde van het Lage Land voor Junio-
ren ook weer op ons parkoers. Tot slot als 
uitsmijter op 9 oktober de Grote Prijs Ver-
snellingsbakspecialist.nl, als opening van 
ons vernieuwde parkoers met mooie grote 
deelnemersaantallen.

Wij hopen ook het komende seizoen mini-
maal dit aantal wedstrijden weer te kunnen 
organiseren. Dat kan niet zonder onze vrij-
willigers. Wij willen als bestuur dan ook al 
diegenen bedanken die in wat voor vorm 
dan ook het mogelijk hebben gemaakt om 
de clubwedstrijden het afgelopen seizoen 
te organiseren en hopen dat ze ook vol-
gend seizoen weer van de partij zijn.  

De voorlopige agenda  voor de club-
wedstrijden het komende seizoen :
Vuurlinie Voorjaarscompetitie. 29 maart, 
5 april, 12 april en 19 april.
Vuurlinie Zomercompetitie 7 juni, 14 juni, 
21 juni en 28 juni.

Datum nog niet bekend van:
Regiokampioenschap van de Zaanstreek,
Clubkampioenschappen,
DTS wedstrijd van het Vijfbanentoernooi,
DTS Jeugdtoernooi,
Interclub Jeugdwedstrijd,
Vuurlinie Najaarscompetitie,
Sluitingswedstrijd,
wedstrijd als onderdeel van de Amster-
damse Cross Competitie 2017.

Geen tijdritten
Dit jaar hebben we geen Gentlemenkoers 
en Tijdritkampioenschap van de Zaan-
streek kunnen organiseren. Het wordt 
steeds moeilijker om wedstrijden buiten 
ons parkoers te houden. Enerzijds door 
overheidseisen en aansprakelijkheidsre-
geltjes, anderzijds door een tekort aan 
vrijwilligers. Minimaal 16 “gediplomeer-
de” verkeersregelaars  zijn er nodig om 
deze wedstrijden überhaupt te kunnen 
organiseren. Helaas blijken die niet te vin-
den binnen of buiten onze club. Ook voor 
2017 kunnen we zonder verkeersregelaars 
en andere vrijwilligers geen van beide 
tijdritten organiseren. We hopen natuur-
lijk wel dat er mensen binnen onze club 
opstaan die de organisatie van deze beide 
prachtige en historische evenementen op 
zich willen nemen. ■

Grote opkomst

Wedstrijdleider 
Marc Krook

Jelle van der Werf

Open wedstrijden
DTS 2017 

Ronde van 
Krommenie 
6 juni 2017

Ronde van 
Oostzaan 
6 augustus 2017

Ronde van 
Assendelft 
30 september 2017
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De trots van DTS

NIKI TERPSTRA
Quick Step

JIP VAN DEN BOS
Boels-Dolmans

ESTHER VAN VEEN
Parkhotel Valkenburg

RAMON SINKELDAM
Sunweb-Giant

CEES BOL
SEG Racing

NINA KESSLER
Hi-Tec Products
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REINIER HONIG 
Vorarlberg

STEPHAN BAKKER
Monkey Town

YOERI HAVIK
Raleigh GAC

MARCO DOETS
Baby Dump

Op deze pagina´s vindt u 
de DTS-renners die in 2017 
bij een officieel UCI-team 
zijn aangesloten en DTS als 
club hebben vermeld op 
hun licentie.
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kreeg teveel last van zijn achillespezen. Zijn 
zoon Mike was inmiddels lid van DTS en 
Eric ging wel eens mee als meerij-ouder. 
Zo rolde hij het wielrennen in. Hij vond 
het leuk, volgde de trainerscursus bij de 
KNWU en is nu gediplomeerd Wielrentrai-
ner 2. Bram Sikkes is Wielrentrainer 3 en 
samen vormen ze een mooi duo dat el-
kaar goed aanvult. Bram stelt jaarplannen 
en schema´s op voor elke renner of rens-
ter, Eric voert de plannen uit in de prak-
tijk. Daar gaat veel tijd in zitten, want elke 
dinsdagavond komen de Nieuwelingen bij 
elkaar bij DTS en gaan samen met trainers 
Bram en Eric de openbare weg op. In de 
zomer komt daar de donderdagavond bij. 
Op zaterdag rijden ze met de Watertoren-
groep mee. Zelf rijdt Eric ook nog graag 
een koers op zaterdagmiddag op Sloten 
dus fanatiek is hij zeker. En dat is alleen 
maar gunstig voor de ontwikkeling van de 
Nieuwelingen van DTS. ■ 

Clubman 2016

Op de jaarvergadering in november werd 
clubtrainer Eric Retz aangenaam verrast 
toen hij door het bestuur werd uitgeroe-
pen tot Clubman van het Jaar. Eric traint 
de Nieuwelingen en de Dames, besteedt 
daar veel tijd aan en probeert met ge-
varieerde oefenstof de trainingen boei-
end te houden. Dat lukt goed, want de 
groep Nieuwelingen is bij DTS elk jaar 
behoorlijk groot, ze zijn enthousiast en 
er vloeien regelmatig talenten door naar 
hogere categorieën.

´Voor mij een grote verrassing en erg leuk 
om een keer in het zonnetje te worden 
gezet´, reageert Eric op zijn eretitel. ´Ik ga 
graag met ze de weg op en leer ze hoe 
ze moeten trainen en wedstrijden rijden. 
We besteden aandacht aan waaier rijden, 
sprinten, krachttraining tegen de brug op 
en duurtraining. Als Nieuwelingen net uit 
de jeugd komen, zijn ze beschermd ge-
weest en hebben alleen op clubparkoersen 
gereden. Nu begint het echte werk. Wiel-
rennen is een harde sport. Een goede be-
geleiding is voor Nieuwelingen belangrijk, 
anders haken ze teleurgesteld af. Het leuke 
van deze groep is dat je de jongens ziet 
groeien, zowel lichamelijk als geestelijk. In 
het begin kan ik ze makkelijk hebben, maar 
na twee jaar rijden ze mij er soms af. Vind 
ik natuurlijk niet leuk, maar dan hebben wij 
als trainers ons werk wel goed gedaan.´

Meerij-ouder
Eric is 50 jaar en komt oorspronkelijk uit 
het voetbal. Hij was keeper bij OSV. Daar-
na ging hij hardlopen bij AV Zaanland maar 

Clubman van het jaar is Eric Retz

Eric Retz (l)
met Wesley Bakker

Eric Retz wordt 
gehuldigd door 
Mike Terpstra
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Monkey Town. 
Voor kinderen van 
1 t/m 12 jaar.
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vrienden en 
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overwinning. 
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dan de 5D bioscoop. 
Een levensechte 
ervaring die je lang bij 
zal blijven...
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´Het echte wielrennen begint nu,´ is een 
veel gehoorde spreuk binnen het wiel-
rennen zodra renners de leeftijd voor 
de Nieuwelingen hebben bereikt. En 
daar zit een kern van waarheid in. Wa-
ren het eerst nog voornamelijk rond-
jes op clubparkoersen en criteriums 
in dorpskernen, bij de Nieuwelingen 
komen daar de van stad-tot-stad omlo-
pen bij, de zogeheten klassiekers. Voor 

de klassiekers geldt zelfs dat je je niet zomaar kan inschrij-
ven, maar dat de clubs een selectie samenstellen. Kortom, 
je moet van goede huize komen om hieraan mee te mogen 
doen. En naast al het werk op de weg is er natuurlijk ook 
sprake van koersen in het veld en op de mooie houten wie-
lerbanen in Nederland. Kortom als Nieuweling hoef je je niet 
te vervelen!

Supergemotiveerd
Voor het komende seizoen heeft DTS weer een mooie super-
gemotiveerde groep renners bij de Nieuwelingen, die ieder 
stuk voor stuk het beste uit zichzelf willen en zullen halen en 
dit natuurlijk ook zo veel mogelijk  gezamenlijk willen be-
reiken. Die doelen zullen per renner wisselen. Iedereen zit 
namelijk in zijn eigen ontwikkelingsfase. De doelen variëren 
dan ook van uitslagen rijden tot het een keer uitrijden van 
een klassieker. Dat uitrijden is bij sommige klassiekers al een 
doel op zich met 150 renners aan de start. Soms halen maar 
50 of 60 coureurs de finish. Ook op de baan hebben wij een 
topper (meervoudig Nederlands Kampioen Mark Bakker) 
binnen de club die zijn doelen dan ook op de baan heeft 
liggen. 

Mooie opleiding
De renners die het dit jaar op meerdere vlakken gaan doen 
voor DTS zijn: Arwin Elbers, Bassir Amghar,  Daan van Wierin-
gen, Hielke van Seijst, Justin Brusche, Mark Bakker, Nick van 
Dorp, Rick Veenhoven en Tijn Smit. Naast wedstrijden zullen 
er wekelijks gezamenlijke trainingen zijn, een trainingskamp 
heeft reeds plaatsgevonden en er staat een meerdaagse 
wedstrijd in Denemarken op het programma. Kortom, bij 
DTS krijg je een mooie opleiding tot wielrenner! Want het 
echte wielrennen is begonnen! ■

Bram Sikkes

Nieuwelingen
Het echte wielrennen is al begonnen

Voor het seizoen 2017 heeft DTS voor het eerst sinds jaren weer meerdere Nieuwelingen-meisjes die doorstro-
men vanuit de jeugd, te weten Kiki Janse, Iris de Boer, Tess Booijen en Hille Steenhuis. Bij de Junioren-meisjes 
rijden komend seizoen Isabel Tambach, Isabel Offenberg en Emma de Nas. Vanaf oktober trainen de meiden 
elke zaterdag vanaf de Watertoren onder leiding van Bram Sikkes, Eric Retz, Robert de Boer en Michel Janse. 
De overstap van de Jeugdcategorie 6 (vanwege dispensatie) naar de Nieuwelingen-meisjes is een hele grote 
stap. Bedenk alleen al het verzet. Categorie 6 rijdt 46-16, Nieuwelingen 52-16 of 50-15. Van wedstrijden van 
maximaal 25 km naar wedstrijden van minimaal 40 en maximaal 56 km. Van trainingen van iets meer dan een 
uur naar 2,5 uur. Om de meiden voor te bereiden op deze stap hebben Michel en Bram in december een pre-
sentatie verzorgd waarin deze aspecten naar voren kwamen. Ook was er aandacht voor de manier van trainen, 
welke voeding belangrijk is, de verhouding rust/arbeid en welke wedstrijden we gaan rijden. ■

Michel Janse

Nieuwe meisjesgroep Nieuwelingen 
en Junioren
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Het seizoen 2016 was geen gemakkelijk 
seizoen voor het dameswielrennen bij 
DTS. Samen met BRC Kennemerland en 
De Amstel kwamen wij uit in de Club-
competitie. Regelmatig was het moeilijk 
om met een team met voldoende ren-
sters aan de start te staan. Het combi-
neren van studie en werk met het rijden 
van landelijke wedstrijden blijkt vaak 
een moeilijke combinatie. Deelname 
aan de Topcompetitie was ook mogelijk, 
maar daar hebben onze Dames bijna 
geen gebruik van gemaakt. 

´Ploegleider was in 2016 voor de laatste 
keer Erik de Jong. Wij zijn Erik veel dank 
verschuldigd voor het vele werk dat hij sa-
men met zijn vrouw Gerda en zoon Rico 
meerdere jaren voor het team heeft ge-
daan. Traditioneel stonden we wel met 
een team aan de start bij het NCK in 
Dronten. Onder de bezielende leiding van 
Bram Sikkes en Eric Retz  werd er ook dit 
jaar weer een DTS-ploeg klaargestoomd. 
Isabel Tambach (Nieuweling), Renee Wel-
ling, Larissa Havik en Jip van den Bos ver-

dedigden dit jaar de DTS eer. Ze sleepten een  keurige 16e 
plaats uit het vuur in een veld van 29 deelnemende teams. Isa-
bel Tambach reed een heel actief seizoen bij de Nieuwelingen-
meisjes. Op het NK in het Zeeuwse Oude Tonge bevond zij zich 
in de kopgroep van 21 die om de wist mocht sprinten. Isabel 
behaalde een zeer eervolle 12e plaats.

Problemen
Wat er in 2017 gaat gebeuren met het dameswielrennen bij DTS 
is op het moment van schrijven nog een beetje onduidelijk. Wel 
is duidelijk dat er zeker weer een mogelijkheid komt voor onze 
Dames om te starten in de Clubcompetitie.  We zijn druk bezig 
om een weg te vinden waarin we iedereen aan de start kunnen 
krijgen. Problemen zijn het feit dat onze vaste ploegleider in de 
Clubcompetitie, Erik de Jong is gestopt en het aantal dames 
dat op landelijk niveau wil wielrennen beperkt is.

Wisselingen
Renee Welling en Maartje de Boer hebben DTS verlaten en zijn 
terug naar hun oude club HRTC. Daar tegenover staat de terug-
keer van Hanne Tersmette bij DTS en de komst van ‘schaatster’ 
Roza Blokker die zich serieus wil gaan mengen in het landelijke 
vrouwenpeloton. Ook Suzanne Hartog keert weer terug op het 
oude nest. Tevens werden de UCI-rensters Esther van Veen en 
Nina Kessler lid van DTS. Deze twee dames komen net als Jip 
van den Bos uit voor UCI-teams en mogen niet uitkomen voor 

Dames
Twee profrensters extra bij DTS

DTS damesploeg op het NCK 2016 vlnr.: Larissa Havik, Jip van den Bos, Renee Welling, Isabel Tambach
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DTS in de Clubcompetitie. Wel mogen ze in 2017 voor DTS uit-
komen op het NCK. Zullen we het gaan meemaken dat Bram de 
keuze heeft uit meerdere rijdsters  om een team van vier samen 
te stellen?

Esther van Veen is ooit begonnen in in het  team ‘Waterland 
en Dijken’, de combinatie waar destijds ook DTS deel van uit 
maakte. Het seizoen 2017 wordt haar eerste profjaar bij het team 
van Parkhotel Valkenburg. Goed om te zien dat ons eigen team 
een opstapje kan zijn naar een UCI-team.

Sporen verdiend
Nina Kessler is een zeer ervaren profrenster die ruimschoots haar 
sporen heeft verdiend in het profpeloton. Zij staat vooral bekend 
als een sterke sprintster. Afgelopen jaar won ze nog een etappe 
in de BeNe Ladies Tour. Dit jaar zal zij rjden voor het Noorse 
Hitec Products.

Jip van den Bos beleefde haar tweede jaar in het profpeloton bij 
Parkhotel Valkenburg. Het werd een zeer leerzaam jaar. Een sterk 
begin met goede uitslagen en een wisselvallig slot. Hoogtepun-
ten waren het winnen van de jongerentruien in Baskenland (Ema-
kumeen Bira) en China (Ronde van Chongming). In het seizoen 
2017 zal Jip uitkomen voor het sterke team van Boels-Dolmans. 
Een goede plek om door te gaan met haar leerproces onder lei-
ding van Danny Stam.

Ik wens alle DTS Dames heel veel succes in 2017! ■

Peter van den Bos

Jip wint de witte trui in China

Hanne Tersmette
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Het seizoen 2016 begon voor de Sport-
klasse van DTS met veel animo voor de 
avond met bikefitting en een lezing over 
trainingsopbouw  door Sjoerd Veenings. 
Het voorjaar begon met een clinic op de 
baan en we zagen bij de zaterdagmor-
gentrainingen een steeds grotere groep 
samen de weg op gaan voor de broodno-
dige kilometers.

In februari zijn we met maar liefst 27 man op 
trainingskamp geweest naar Hombourg in 
de Voerstreek van België. Drie dagen lang 
trainden we in een inspirerende omgeving 
met veel kort klimwerk om de puntjes op de 
i te zetten qua conditie en spierkracht. De 
sfeer was uitstekend. Onderweg en vooral 
in het grote vakantiehuis waar we met zijn 
allen aten en sliepen. Ik constateerde met 
plezier dat er een steeds grotere samenho-
righeid binnen de groep groeide!

Goed getraind
In de weken daarna zag ik steeds meer 
Sportklasserenners en Amateurrenners die 
hun neus aan het venster staken in de Vuur-
liniecompetitie en bij het Vijfbanentoer-
nooi. Op de dinsdagavonden werd er goed 

getraind en aandacht besteed aan duur-
training en de diverse wedstrijdelementen. 
Dat lieten we zien in de diverse clubritten, 
bij het Vijfbanentoernooi en in de Vuurlinie-
competitie met name door Rick Krijt, Bram 
Schermer en Kevin Wilmsen. Mooie uitsla-
gen reden we in KNWU wedstrijden met 
twee overwinningen van Rick Krijt en een 
overwinning van Kevin Wilmsen.

Sportklasse
Rick Krijt zag in 2016 de saamhorigheid 
binnen de Sportklasse groeien

Arjen Rebel

Ploegentijdrit op de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad (foto: Fred Homan)
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Marcel van Harlingen

Ruud Beentjes

Pieter Sikkes en 
Gerard Windhouwer

Ploegentijdrit
Een speciaal evenement was de ploegen-
tijdrit op de Houtribdijk tussen Enkhuizen 
en Lelystad. We hebben een sterke ploeg 
Sportklasse-renners samengesteld met 
voornamelijk mannen die weinig of geen 
ervaring hadden in dit werk. Erg leuk en 
leerzaam voor de renners. Ook hebben de 
renners diverse toertochten in groepsver-
band als training gereden, zoals  Luik-Bas-
tenaken-Luik en Limburgs Mooiste. Door 
een breed pakket aan activiteiten aan te 
bieden voor de grote groep worden veel 
renners gemotiveerd om de diverse ele-
menten van het wielrennen te beoefenen.

Meer persoonlijke begeleiding
Onze insteek is dan ook om voor 2017 nog 
meer renners in groepsverband deel te 
laten nemen aan de wedstrijden die DTS 
organiseert.  Bovendien willen we net als 
het afgelopen seizoen verschillende ren-
ners een categorie hoger laten rijden bij 
de Elite of de Amateurs. Komend jaar gaan 
we een extra trainingsavond organiseren 
op de donderdag om specifiek te trainen 
voor wedstrijden door middel van interval 
en meer persoonlijke begeleiding. Hier-
voor is Paul Schoone al begonnen met een 
trainerscursus. Maar bovenal willen we het 

plezier, de saamhorigheid en de mogelijk-
heden bij DTS optimaliseren. Ook is het 
belangrijk om ons als grote groep te laten 
zien bij evenementen en wedstrijden. Dan 
komen de prestaties vanzelf. ■

Rick Krijt
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Raymond Koolbergen en Edward Krijgsman vormen vanaf 1 januari 2017 het secretariaat van de jeugd-
afdeling. Raymond is de vader van Akira (categorie 2) en Yin (categorie 1) en Edward is de vader van Thomas 
(categorie 5). Zij hebben er super veel zin in en willen de lijn doortrekken die door hun voorgangers is inge-
zet. Daarbij willen zij graag enkele nieuwe dingen inbrengen en organiseren.

‘Het inbrengen van diverse zaken is geen 
probleem, maar het organiseren ervan wel. 
Daarom is elke vrijwilliger hard nodig. Vele 
handen maken licht werk. Gelukkig heb-
ben veel ouders ons al laten weten dat zij 
graag willen helpen bij de organisatie van 
wedstrijden, trainingen en evenementen 
als de Superprestige. Als je zelf ideeën 
of opmerkingen hebt, dan horen wij dat 
graag. Je kunt ons altijd aanspreken of een 
e-mail sturen. Wij luisteren graag naar je. 
Wij wensen iedereen een gezond en spor-
tief 2017 toe.’ ■

Trainers jeugd van DTS (vlnr)
Edward Krijgsman, 
Nol van der Linden en 
Raymond  Koolbergen

welverdiende snack stonden de eerste ou-
ders al klaar om hun kinderen weer op te 
halen en was ook dit kampweekend weer 
afgelopen.  De voorbereidingen voor het 
jeugdkamp 2017 zijn al in volle gang. Wij 
hebben er weer veel zin in en hopen dat er 
zoveel mogelijk jeugdleden ook komend 
kamp weer mee zullen gaan! ■

Jeugd
Nieuwe begeleiders bij de jeugd van DTS

In groepjes en met verschillende routes 
fietsten we naar Bergen. Daar hebben we 
eerst onze slaapplaatsen klaargemaakt 
en ondertussen zetten enkele technische 
mannen de Rodeostier klaar. De rodeo-
wedstrijd leverde veel lol op. Ook veel ple-
zier was er tijdens de traditionele barbecue 
en de DTS Got Talent Show waarin vele 
grappige en verbazingwekkend goede 
acts werden opgevoerd.  Vooral de act van 
de vrouwelijke Bram en Nol zullen we al-
lemaal niet snel vergeten. 

Korte nacht
Na een korte nacht stapte iedereen weer 
op de fiets om door de duinen naar het 
strand van Schoorl te rijden. Daar stonden 
‘De Jongens van Schoorl’ te wachten om 
ons in wetsuits te hijsen, waarin we naar 
het strand vertrokken. De middag werd 
gevuld met branding raften, surfen en het 
maken van een grote katapult. Na een 

DTS jeugdkamp 2016 was ‘supergaaf’
Ook het afgelopen jaar was het kampweekend één van de hoogtepunten voor een groot aantal DTS jeugd-
leden. De sfeer was gezellig, het weer werkte goed mee en de kamplocatie in het bos van Bergen (NH) was 
een goede plaats voor een spannende spooktocht. 

Jeugdkamp
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Jeugdleden stellen zich voor

Stephan Fleijsman

Stephan Fleijsman is 11 jaar en 
rijdt in categorie 4. ´Sinds twee 
jaar zit ik op wielrennen. Daarvoor 
heb ik veel met mijn vader ge-
mountainbiked op de Veluwe en 
dat vond ik erg leuk om te doen. 

Na de trainingen gingen de wedstrijden steeds beter. 
Al snel kwam ik steeds in de top 10 en ik ben zelfs een 
keer 1ste geworden. Ik deed voor de eerste keer mee 
met het Vijfbanentoernooi. Het was wel zwaar, maar de 
wedstrijden verliepen goed. Alle vijf wedstrijden ben ik 
in de top 10 geëindigd. De laatste wedstrijd bij DTS 
eindigde ik als vijfde. Wielrennen is mijn sport. Ik vind 
het supergaaf en hoop het nog lang te kunnen doen.´

Chris Oosenbrug

Chris Oosenbrug is 13 jaar 
en zit sinds oktober 2016 
in categorie 7. ´Ik begon 
op mijn 9de met het rij-
den van de Amsterdamse 
Crosscompetitie. Toen 
reed ik nog op een MTB. 
Daarvoor trainden we al-
tijd bij DTS op zondag. Ik heb vorig jaar van 
mijn oma voor het eerst een veldrijfiets gekre-
gen. De eerste ACC op mijn veldrijfiets reed ik 
altijd in het midden van het klassement. Nu een 
jaar later gaat het echt geweldig. Ik heb tot nu 
toe bijna elke keer in de top 3 gereden. Veld-
rijden is technischer en individueler dan weg-
wielrennen. Het gaat meer om je eigen kracht 
dan bij wegwielrennen want je kan niet achter 
iemand schuilen zoals bij de weg.´

Rachella van Zanen

Rachella van Zanen is 13 jaar, 
lid van DTS sinds 2013 en ze 
vindt het nog steeds erg leuk. 
´Dit jaar heb ik in categorie 5 
gereden en eigenlijk maar een 

kort wielrenjaar gehad. Vanaf maart t/m mei heb ik wel 
wedstrijden gereden en mij ook gekwalificeerd voor het 
NK Wielrennen. Dat was erg spannend. Helaas ging het 
NK voor mij niet zo goed. Na het NK heb ik mijn focus 
gelegd op de triathlon-competitie, wat eigenlijk nu mijn 
eerste sport is. Hierbij ben ik dit jaar als 12de geëindigd 
in het algemeen klassement van Nederland. Toch blijf ik 
ook bij DTS trainen, want ik vind de trainers  en trainin-
gen superleuk!!´

Pepijn Veenings

Pepijn Veenings is 12 jaar 
oud en rijdt in categorie 6. 
´Mijn allermooiste moment 
van 2016 was het moment 
waarop ik als eerste over de 
finish kwam tijdens het NK 
in Reeuwijk en Nederlands 
Kampioen werd bij de jon-
gens van categorie 5.´

Hidde de Nas

Hidde de Nas is in 
2017 11 jaar en rijdt in 
categorie 4. ´In 2016 
heb ik het vooral heel 
gezellig gehad met 
de vrienden die ik 
op de club heb. Met 
elkaar hebben we 
hard getraind, leuke 
wedstrijden gefietst 
en heel veel plezier 
gehad. De trainers 
hebben ons geholpen 
om beter en harder te 
kunnen fietsen. Dat 
hoop ik 2017 ook te 
gaan doen!´

Sil Buyck

Sil Buyck is 14 jaar en was het af-
gelopen jaar categorie 7 renner bij 
DTS. ´Ik fiets al vanaf categorie 3. 
In de winter ben ik schaatser. Mijn 
leukste moment van 2016 was toen 
ik bij het Vijfbanentoernooi op De 
Bataaf 3e werd. Ik had daarvoor 
een blessure gehad en ik zat nog 
maar een paar weken weer op de 
fiets. Ik wilde heel graag mijn seizoen goed afsluiten in 
mijn thuiswedstrijd Assendelft. De wedstrijd verliep ook 
goed, want ik zat in de kopgroep. Maar in de laatste bocht 
ging ik onderuit, helaas……… Daarnaast was het DTS 
Jeugdkamp een mooi moment van 2016. Veel lol gehad 
en mooie activiteiten gedaan. Nu ga ik verder als Nieu-
weling bij Bram Sikkes. Dank aan Nol en alle begeleiders 
voor de supermooie periode bij de jeugd.´
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Mikai Krijt

‘Ik heet Mikai Krijt en rij in categorie 1. 
Voor de zomervakantie begon ik met 
wielrennen. Mijn hoogtepunt van 2016 
was deelname aan de Gerrie Knetemann 
Classic en de trainingen bij DTS.’

Lars van Assema

Lars van Assema is nog zeven jaar dus eigenlijk 
categorie 0. ´Vanaf februari 2017 ben ik catego-
rie 1. Ik fiets heel graag. Nu het winterseizoen 
is, zit ik graag op mijn mountainbike en rij vaak 
een rondje thuis of in het bos met mijn vader. 
Ook in het donker, met een felle lamp door 
de mist! Cool! Het leukste dit seizoen vond ik 
het wedstrijdje bij 
de opening van het 
DTS parcours. Dat 
was mijn eerste wed-
strijd! Ik hoop dat ik 
nog vaak een wed-
strijd ga rijden.´

Nienke Veenhoven

Nienke Veenhoven is 12 
jaar en fietst bij DTS vanaf 
categorie 1. ´Dit jaar heb 
ik in categorie 4 gekoerst. 
We trainen op dinsdag- en 
donderdagavond, we leren 
veel en maken lol. Het was 
een heel mooi seizoen met 
heel veel hoogtepunten. Het 
hoogtepunt voor mij was 
toch het terug veroveren van 
de Nederlandse titel op 4 

juni in Reeuwijk. Op naar volgend jaar op ons nieuwe 
parcours met weer nieuwe kansen!´

Kevin Krijt

‘Ik ben Kevin Krijt en rijd in categorie 6. 
Mijn hoogtepunten van 2016 zijn drie top 
10 uitslagen in clubwedstrijden en cols 
beklimmen in Italië in de zomervakantie.’

Menno Vermaat

Menno Vermaat is tien jaar oud en zit in categorie 
drie. ´Mijn leukste fietsdagen van 2016 waren toen 
ik met mijn vader een weekend ging fietsen in Elst. 
We kwamen vrijdag aan en zaterdag hadden we een 
grote tocht van 95 km met een paar keer een klim 
van 10%. Op de foto sta ik op de Grebbeberg.´

Hille Steenhuis

´Mijn benen verzuren en in mijn 
hoofd droom ik maar van een 
ding: Die 5 lantaarnpalen zo snel 
mogelijk voorbij zijn! Naast me 
sprint Bram naar voren, in het wiel 
gevolgd door Iris. Zo snel als mijn 
reactievermogen is, zet ik aan, en 

zit ik in het wiel van Iris. Lekker hier blijven zitten, denken 
mijn benen. Toch ga ik er langs. De druk in mijn benen 
voert op als ik ga staan en nog het laatste beetje uit mijn 
twee kleine tenen probeer te halen. Voor me zie ik dat 
Bram zich inhoudt. Ernaar toe! Je gaat toch niet verlie-
zen van je trainer die zich inhoudt. Lantaarnpaal 4, steeds 
dichter naar dat wiel. Lantaarnpaal 5 komt in zicht. Ik kijk 
opzij en zie Bram kijken. Even zet hij aan en zorgt ervoor 
dat ik met een kleine achterstand paal 5 bereik. Boos kijk 
ik opzij. GRRR dit zou mijn vader ook zo kunnen doen.´

Yuli van der Molen

Yuli van der Molen is 13 jaar en rijdt komend seizoen in 
categorie 6. ´Dat wordt mijn laatste jaar bij de Jeugd. Op 
de weg rij ik vooral landelijke wedstrijden en kan ik mij 
gemakkelijk handhaven in de top 10, met een mooie 3e 
plaats in de jeugdronde van Bemmel. In de winter rij ik 
op de baan en daar ligt ook mijn werkelijke passie. Dit 
jaar werd ik met mijn team Nederlands kampioen Ploe-
genachtervolging en won daarmee het rood-wit-blauw. 
In de teamsprint reed ik 
met een snelle tijd naar 
het zilver! Ik hoop dat ik 
aankomend jaar als cate-
gorie 6 met veel plezier 
mijn jeugd kan afsluiten 
bij ZWC-DTS! ´
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Draaierweg 16
1032 KS Amsterdam Noord

Wellicht de mooiste 
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u bent van harte welkom 
in onze nieuwe winkel!
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Ilija Bosschieter

Ilija Bosschieter rijdt in categorie 3. ́ Ik ben 10 jaar oud en zit nu 
een jaar op wielrennen en vind het een hele leuke sport.. Mijn 
leukste moment van 2016 was de wedstrijd in Hoorn. Wij re-
den daar heel hard en ik kon een paar keer wegrijden. Helaas 
kon ik dit niet volhouden. Zoals je op de foto ziet, regende het 
keihard en dat maakte het heel erg spannend.´

Thomas Krijgsman

‘Ik ben Thomas Krijgsman, 
ben 11 jaar oud en zat in 
2016 in categorie 4. Mijn 
mooiste moment uit 2016 
is dat ik clubkampioen 
werd in mijn categorie.’
 

Milly Davis

Milly is 13 jaar en geniet 
van het fietsen en de trai-
ningen die vooral gezellig 
zijn met haar fietsvriendin-
nen! Ze is in haar element 
als er een klimmetje in het 
parcours zit en ook tijdrij-
den gaat goed. Leukste 
herinnering van dit jaar was 
toch wel de meerdaagse in 
Emmen in mei van dit jaar. 
En trots is ze op haar vijfde 
plek in categorie 5 op het 
NK.

 
Senna Bakker

‘Hoi, ik ben Senna Bakker, 
10 jaar en fiets in catego-
rie 2. Ook tijdens de va-
kantie hebben we gezellig 
met zijn allen gefietst. Sa-
men met Nikki  en Justin 
Brusche heb ik de Mont 
Ventoux beklommen in 
Frankrijk.’0

Tessel Ruiter

Tessel Ruiter is 9 jaar en zit 
in categorie 1. ´Het mooiste 
moment van 2016 was toen 
ik het NK mocht rijden. Wat 
een evenement! Wat ook 
heel leuk was, was het DTS 
kamp!´

Jan Ruiter

Jan Ruiter is 11 jaar oud en 
rijdt in categorie 4. ´Het NK 
was voor mij het mooist. Ik 
was heel tevreden met mijn 
uitslag. En het kamp was 
het gezelligst. We hadden 
wel wat ongelukken hier en 
daar, maar het was echt su-
pergaaf.´

Akira Koolbergen

Akira Koolbergen is 9 jaar en zit in catego-
rie 1. ´Ik ga in 2017 naar categorie 2. Ik heb 
in 2016 veel leuke wedstrijden gereden. Met 
super veel plezier. En ik 
ben ook twee keer 1e 
geworden. Ik heb veel 
leuke momenten gehad. 
Uiteindelijk heb ik toch 
voor een leukste mo-
ment gekozen. Het was 
in Spaarnwoude. Ik vond 
het leuk omdat die baan 
lang is. Ik ging als eerste 
sprinten en toen………
werd ik……..1e!!´
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De Friese wielrenner Tiemen Groen kwam 
in 1964 als gastrenner bij DTS en werd 
in 1965 lid. Hij was een man van weinig 
woorden en grote daden. Tiemen Groen 
is de meest bijzondere wereldkampioen 
die DTS in haar gelederen heeft gehad.

Tiemen was nog maar net achttien lentes 
jong toen hij nationaal kampioen werd op 
de achtervolging op de grote baan van 
Amsterdams Olympisch Stadion. Niemand 
kende hem en toch versloeg hij de favoriet 
Evert Dolman door hem in te lopen! De sen-
satie was compleet. Tiemen was een echt 
natuurtalent. Met zijn fraaie stijl van rijden 
oogstte hij veel bewondering. In totaal zou 
hij op deze discipline vier titels behalen. 
Wereldtitels op dit onderdeel eveneens 
vier! Daarnaast was hij in 1964 al nationaal 
kampioen geweest op de weg bij de Nieu-
welingen, toen hij op het winderige circuit 
van Zandvoort alleen op kop reed en ron-
denlang een voorsprong van 30 seconden 
wist vast te houden. Als Adspirant won hij 
34 koersen, als Nieuweling 53. Bij DTS raak-
te hij goed bevriend met Piet de  Wit. Sa-
men hebben ze heel veel koersen naar hun 
hand gezet in binnen- en buitenland. 

Teruggetrokken
In 1967 werd Tiemen Groen prof bij Ca-
ballero. Zijn ster was pijlsnel gestegen, 
maar daalde ook met dezelfde snelheid. 
Het profmilieu was niet aan hem besteed. 
Hij was een echte stugge Fries, vaak wat 
teruggetrokken en in zichzelf gekeerd. Hij 
leek soms wereldvreemd te zijn. Als in de 
wintermaanden het fietsen even stil stond, 
gingen vele DTS’ers in de Nieuwe Karse-
boom op De Dam in Zaandam kienen (een 
soort bingo). Dan mocht het wel een uur-
tje later worden, maar niet bij Tiemen. Die 
ging vroeg in de avond met vader Meine 
richting Heiloo, naar een tante. Dat was ook 
Tiemens logeeradres in het wielerseizoen. 
  
Hekel aan combines
Tiemen bleek bij nader inzien zijn draai in 
de wielerwereld niet te kunnen vinden. Na 
amper vijf jaar tot de absolute wereldtop te 
hebben behoord, gooide hij eind 1968 de 
handdoek in de ring. Hij kon verschrikkelijk 
hard fietsen, maar bleek de karaktertrekken 
te missen die je moet hebben om een suc-
cesvol profrenner te worden. Aan combines 

had hij een hekel en met allerlei randfigu-
ren in het profmilieu wilde hij helemaal niet 
omgaan. Wie het hardste fietste, moest 
winnen, was zijn mening. Hij ging altijd zijn 
eigen gang, was een beetje stug en ver-
trouwde geen mens. Dat geven en nemen, 
bleek een probleem. De dag nadat zijn 
opvolger Gert Bongers kampioen van Ne-
derland werd, zette Tiemen de allerlaatste 
streep onder zijn succesvolle wielercarrière. 
Van de ene dag op de andere stortte hij zich 
met minstens zoveel overgave op zijn ande-
re passie: antiek. Op een steenworp afstand 
van zijn ouderlijke huis in Lemmer begon hij 
een eigen zaak in antiek. Was hij ooit de op 
één na jongste wereldkampioen, nu was hij 
met zijn 23 jaar de jongste eigenaar van een 
antiekzaak ter wereld! Het was een voor de 
hand liggende keus, het antiek was, naast 
het wielrennen, een alles overheersende 
hobby van hem geweest. 
DTS heeft het genoegen gekend om Tie-
men Groen in de gelederen te hebben ge-
had en als club de vruchten te mogen pluk-
ken van de door hem behaalde titels. Velen 
die hem van nabij hebben meegemaakt, 
zullen, in mijn optiek althans, altijd met ge-
mengde gevoelens aan Tiemen terugden-
ken. Altijd…. hun leven lang. ■

Gerrie Hulsing
 

Historie
Tiemen Groen, een blijvend fenomeen…

DTS ploeg voor het 
NCK Dronten 1967 

vlnr 
Harm Ottenbros, 

Piet de Wit, 
Cor Elswijk,  

Tiemen Groen, 
Piet van Dijk

Tiemen Groen, 
Harm Ottenbros 
en Piet de Wit onderweg 
bij het NCK-Dronten1967

Tiemen Groen 
wereldkampioen bij de 

amateurachtervolgers 1964

Tiemen Groen als 
jeugdig baanwielrenner
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http://shop.pietdewit.nl/
DORPSSTRAAT 27 - 1531HA  WORMER - TEL. 075 6421232

RIDER-FIRST ENGINEERED™

Onze Rider-First Engineered™ 
filosofie is een maat-specifieke 
aanpak bij het bouwen van frames. 
Hierdoor presteert elke framemaat 
precies zoals wij voor ogen hebben. 
We weten dit te bereiken via een 
mix van uitvoerige data-analyses, 
feedback van ‘s wereld beste rijders 
en een ultra-nauwkeurige aanpak 
van carbon productie.

Tarmac

De Tarmac is niet in één ding heel goed - hij 
kan alles heel goed. Deze perfecte combinatie 
van allround performance heeft nu al alle drie 
de grote rondes gewonnen, en kan ook jouw 
prestaties naar een hoger niveau tillen. Het 
Rider-First Engineered™ ontwerp garandeert 
complete prestaties over de hele maatserie, 
zodat elke Tarmac op dezelfde ongeëvenaarde 
wijze sprint, stuurt en daalt.

Tarmac Comp € 2999,00



Een aandeel in elkaar

www.rabobank.nl/zaanstreek

Van de vrijwilligers achter de bar, de mensen van de wedstrijdcommissie tot de

materiaalmannen op het terrein. Elke dag zetten we ons samen in om wielrennen

voor iedereen mogelijk te maken. Zodat ZWC DTS op ieder vlak een topclub is.

Rabobank Zaanstreek, hoofdsponsor van ZWC DTS.

Waardoor de
hele club
wint.

Samen de
vereniging
supporten.


