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Uniek
moment
voor DTS.
Niki eerste en
Ramon tweede
op het NK
profs 2015
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Voorzitter
Stabiel en ambitieus
Er is ontzettend veel op ons afgekomen de
afgelopen jaren. AZ kwam naar Sportpark
Kalverhoek, er zijn wijzigingen aan het parcours, nieuwe kleding dit jaar, nieuwe website, verschuivingen in de organisatie van
de kantine en samenwerking in het project
van Wielerploeg Groot Amsterdam. Allemaal zaken die veel tijd en denkwerk vergen voor het bestuur en de vrijwilligers.
Topsportklimaat
Het is druk, maar dit alles staat ook in het
teken van het creëren van een topsportklimaat. Vooral bij de Nieuwelingen, Junioren en Beloftes willen wij graag de omslag
maken van breedtesport naar een stukje
topsport. Het project Wielerploeg Groot
Amsterdam verlangt een serieuze aanpak
van onze jonge knapen die de kwaliteiten
hebben om een goede wielrenner te worden. Alleen mentaal moeten zij soms nog
de knop omzetten. Vanaf de Nieuwelingen
wordt er veel gevraagd van de renners en
rensters. Ik zie zoveel talent bij DTS rondfietsen dat ik hoop dat wij hen kunnen blijven helpen in deze ontwikkeling.
Het wielerseizoen is vol in gang geschoten. Het is weer zomertijd en bij DTS is
het lekker druk op het vernieuwde Sportpark Kalverhoek. Met het verlengen van
verschillende sponsorcontracten en binnenhalen van nieuwe sponsoren is DTS
voor de komende drie jaar verzekerd van
een stabiele organisatie. Stuk voor stuk
betrouwbare partners waarmee wij verder kunnen bouwen aan de mooie projecten die lopen.
DTS is ambitieus op vele vlakken. Het doet
mij enorm deugd dat onze Sportklasserenners steeds meer samenwerken en een
mooie hechte groep vormen. Uit deze
groep komen mooie frisse ideeën waarbij
de passie voor de fiets voorop staat. Een
passie die wij bij de jeugd natuurlijk ook
blijven stimuleren. Met een vernieuwd parcours kunnen wij de komende 25 jaar de
jeugd veilig laten trainen in de Zaanstreek.
Het clubparcours en de kantine zijn van levensbelang voor de vereniging. Natuurlijk
zijn er punten van verbetering.
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Toonaangevend zijn
DTS is niet alleen maar topsport. Dat maakt
de club zo mooi divers. Wij willen toonaangevend zijn in Noord-Holland. Samen met
de vrijwilligers wordt er hard gewerkt om
onze club te laten bloeien. Ik ben tevreden
over de gang van zaken, alleen moet ik
blijven benadrukken dat we nooit handen
genoeg hebben. Wil je wat doen voor de
club, laat het ons absoluut weten! Vergeet
niet dat elke vrijwilliger het werk voor de
club uit liefde voor de club doet. Niet om
er rijker van te worden, maar om de club
rijker te maken. Het wordt gedaan door de
leden voor de leden. Als wij allemaal iets
voor elkaar willen doen, kunnen wij DTS
een nog mooiere club maken.
Met veel plezier kijk ik vooruit naar 2016.
Er staat ons veel te gebeuren. Vanaf 2017
zal het hopelijk een stuk rustiger worden
en kunnen wij met veel ambitie doorwerken aan onze stabiliteit. ■
Mike Terpstra

ORGANISATIE ZAANLANDSE WIELERCLUB D.T.S.
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. Rabobank Zaanstreek IBAN: NL47 RABO 0106 5961 95 t.n.v. Z.W.C.-D.T.S.

INTERNETADRES:
WWW.ZWC-DTS.NL

COMMISSIES

• PR-ADVISEUR

ERELEDEN

• OPEN WEDSTRIJDEN

MARTIN KOELEMEIJ
martin_koelemeij@hotmail.com

- COR BAKKER †
- GERRIT BLAAUW †
- JAN BROERSE †
- TIEMEN GROEN
- SIEM KNOTS
- CORRY LOMANHONIGH
- HARM OTTENBROS
- PAUL PETERS †
- BOUK
SCHELLINGERHOUDT †
- CEES STAM
- PIET DE WIT
- JOOP STOOP †
- NIKI TERPSTRA

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

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

• NIEUWELINGEN

• JEUGDCOMMISSIE
JEROEN BRUSCHE
Pieter Pauwstraat 16
1501 CT Zaandam
075 7716771

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

• TECHNISCHE ZAKEN

• JUNIOREN

DOUWE TERPSTRA
Aletta Jacobsstraat 9
1566 SC Assendelft
06 54636689
terpstra_ned@hotmail.com

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

BEGELEIDERS ELITE
& BELOFTEN

• AMATEURS &
SPORTKLASSE

• BEGELEIDER

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

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

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

CLUBHUIS

• JEUGD

• RESERVERING

NOL VAN DER LINDEN
075 6280634
nvln@planet.nl

• BEHEER CLUBPARKOERS
PETER BODE
Badhuisstraat 5
1531 CE Wormer
075 6420368

BEGELEIDERS
OVERIGE
CATEGORIEËN

G. HULSING
Boterbloem 67
1441 TV Purmerend
06 55111901
info@opdenvinken.nl
• BEHEER

• NIEUWELINGEN
BRAM SIKKES
075 6151857
• JUNIOREN

JOEI BAKKER
dtsclubgebouw@gmail.com

SJOERD VEENINGS
075 6229657
fysiosteps@gmail.com

WWW.ZWC-DTS.NL
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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

Secretariaat
De toekomst van DTS ziet er
gewoon goed uit
Het seizoen 2015 was het 94e verenigingsjaar van de ZWC DTS. Ook dit jaar is
weer een succesvol sportief jaar geweest. Successen bij de jeugdafdeling, die zeker
in Noord-Holland maar ook in het land meetellen, het nu al succesvolle samenwerkingsverband WPGA, Niki en Ramon werden 1 en 2 op het NK voor profs en zoals
een gerespecteerd erelid van onze club opmerkte n.a.v. de 1e plaats op het NCK:
´oude tijden herleven.´ Ik kan u verzekeren dat wij als bestuur dit bijzonder prettig
vinden om te horen. Voor het komende seizoen spreken we daarom de hoop uit dat
het sportieve succes van het afgelopen seizoen minimaal zal worden geëvenaard. De
toekomst van DTS ziet er gewoon goed uit.

Met 246 leden is ons ledental gelijk gebleven t.o.v. 2014. Ook het ledental in
de jeugd stabiliseert zich onveranderd op
het hoge aantal in verhouding tot andere
wielrenverenigingen in Noord-Holland. Uiteraard zijn er vele mutaties in het ledenbestand, zoals nieuwe leden, maar ook
renners of rensters die hun heil bij een
andere vereniging gaan zoeken. Leuk om
te zien is dat veel renners na een paar jaar
gewoon weer terug komen bij ons cluppie.
Ik denk daarom te mogen opmerken dat
we op dit moment niet alleen financieel en
sportief maar ook qua leden een stabiele
vereniging vormen.
Met Pasen 2015 hebben we inmiddels traditiegetrouw het clubkampioenschap van
heel jong tot oud georganiseerd. Zeer succesvol. Prachtig voorjaarsweer en mooie
wedstrijden. Onze clubkampioenen waren
in de diverse categorieën: Bernadette Jeremiasse, Hidde de Nas, Nienke Veenhoven, Daan van Wieringen, Danny Voogt,
Justin Brusche, Jelmer Asjes, Rick Krijt en
Mike Terpstra.
Sportpark Kalverhoek
Vooral door de komst van AZ ondergaat
ons sportpark en ook onze wielerbaan een
behoorlijke transformatie. Als bestuur en
in de persoon van Peter Bode hebben we
veel tijd gestoken in deze zaak. We realiseren ons dat wij t.o.v. AZ een kleine partij
zijn, maar dat weerhoudt ons er niet van
om op momenten dat wij dat nodig achten onze tanden te laten zien. Fijn is het
dan ook te merken dat er op die momenten leden opstaan die ons daadwerkelijk
steunen en helpen in woord, gebaar en
expertise, zodat wij goed onderbouwd de
onderhandelingen in kunnen gaan naar de
Gemeente Zaanstad en AZ.

Clubwedstrijden
Eén van de belangrijke pijlers in ons bestuursbeleid is dat wij een vereniging willen zijn die wedstrijden organiseert. Juist
voor, tijdens en na de wedstrijden merk je

Iedereen in
het nieuwe
DTS tenue

gaan we samen met BRC weer proberen
enkele competities te organiseren.
Het Vijfbanentoernooi is zoals elk jaar
zeer succesvol. Ook onze wedstrijd van
het Vijfbanentoernooi verliep prima. Zoals genoemd was ook het Clubkampioenschap een succes. Helaas kon het Tijdritkampioenschap van de Zaanstreek geen
doorgang vinden, omdat onder meer ons
parkoers, door de werkzaamheden aan het
sportpark niet gebruikt kon worden.

Er wordt nog flink gewerkt aan het Sportpark
Kalverhoek. Het bruggetje staat nu op de
goede plek

de onderlinge en sociale binding tussen
onze leden. Dat is wat een club als DTS
uniek maakt. Het is soms wel eens moeilijk en ook schipperen met de vrijwilligers
maar bij het horen en lezen van bijna louter
positieve reacties op onze clubwedstrijden
en onze criteriums begrijp je goed waarom
dit een van de kurken is waarop DTS drijft.
Mooie deelnemersvelden
Eind 2014 en 2015 zijn we het seizoen
begonnen met het organiseren van een
veldritwedstrijd als onderdeel van de Amsterdamse Cross Competitie op ons vernieuwde veldritparkoers. De ACC is een
dusdanig succes dat er dit jaar al deelnemersaantallen van 200 per wedstrijd zijn
geteld. In januari waren wij de eerste vereniging in Noord-Holland die startte met
clubwedstrijden, gedurende 4 zondagen
onder de noemer Wintercompetitie. Wellicht omdat we de eerste zijn, worden deze
wedstrijden goed bezocht. Helaas hebben
we door de weersomstandigheden de derde en de vierde wedstrijd in 2015 moeten
afgelasten en in 2016 de tweede wedstrijd.
Dat is nu eenmaal een risico van wedstrijden organiseren in januari. In maart 2015
en februari 2016 hebben we het jaarlijks
terugkerend Regiokampioenschap van de
Zaanstreek georganiseerd. Deze wedstrijd
is altijd enorm in trek, ook bij sterkere Eliterenners. Mooie grote deelnemersvelden,
ook bij Jeugd en met Floris Gerts (BMC)
en Julius van den Berg (SEG Racing en ook
DTS) als sterke winnaars.
Vervolgens hebben we samen met BRC
Kennemerland een Voorjaarscompetitie
georganiseerd voor Nieuwelingen t/m
Sportklasse op ons parkoers. Die samenwerking is ons en BRC zeer goed bevallen.
Zo goed dat we meteen ook maar een zomercompetitie samen hebben georganiseerd. Eerst twee keer bij BRC en daarna
twee keer op ons parkoers. Ook dit seizoen
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Aansprakelijkheid
De Gentlemenkoers kon gelukkig wel
doorgang vinden onder prima weersomstandigheden. De ontspannen sfeer maakte dit evenement tot een leuke afsluiting
van het seizoen. Toch wordt het steeds
moeilijker om een wedstrijd buiten ons
parkoers te organiseren. Als organisatie
moeten we ons van alle aansprakelijkheid
uitsluiten en allerlei vergunningen aanvragen bij gemeentes en waterschappen, die
zichzelf vervolgens ook uitsluiten van allerlei aansprakelijkheden. Anderzijds is er een
chronisch tekort aan vrijwilligers binnen
DTS om dergelijke koersen te organiseren.
We doen inmiddels de organisatie met
drie schaatsverenigingen en Le Champion.
We gaan ons het komend seizoen echter
wel beraden of we überhaupt nog wel een
Gentlemenkoers of Tijdritkampioenschap
kunnen organiseren in de vorm zoals we
dat altijd gedaan hebben.

Huldigingen
Afgelopen seizoen is Teun Stam tijdens de
Algemene Leden Vergadering gehuldigd
omdat hij het respectabele aantal van 40
jaren lidmaatschap heeft volbracht.
Ruud Troost werd op diezelfde vergadering gehuldigd voor zijn 55-jarig lidmaatschap. Tot clubman en clubvrouw van het
jaar 2015 werden Cor Bart en Linda Ton
gekozen. Clubrenner van het jaar 2015 was
Jelmer Asjes. Hij was derde in de einduitslag van de Nederlandse Clubcompetitie,
behaalde twee overwinningen in criteriums
w.o. die van onze eigen Ronde van Krommenie en diverse ereplaatsen. Overige
onbetwiste sportieve hoogtepunten waren het Nederlands Kampioenschap van
Mark Bakker op de baan aan het einde van
het seizoen 2014 begin 2015. Yoeri Havik
werd drie keer Nederlands Kampioen op
de baan en natuurlijk voor het tweede jaar
op rij de eerste plaats van onze ploeg op
het NCK. Bestaande uit Ramon Sinkeldam,
Mike Terpstra, Jelmer Asjes, Rick Flens,
Stephan Bakker en Cees Bol. Mark, Yoeri
en de NCK ploeg zijn tijdens de Algemene
Leden Vergadering gehuldigd. ■

Wanneer u dit leest is de start van het
nieuwe wielerseizoen al weer geweest. Het
bestuur van DTS wenst u daarom een mooi
en sportief vervolg van het wielerseizoen
2016.
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Uitreiking van de
Sportpenning van de
Gemeente Zaanstad
door Burgemeester
Geke Faber aan de
ploeg van DTS die
het NCK 2015 won.
Van links naar rechts
Mike Terpstra, Cees
Bol, mevrouw Faber,
Ramon Sinkeldam en
Jelmer Asjes.

COLOFON

april 2016

De Waaier is het gedrukte clubblad van
wielervereniging DTS uit Zaandam
Verschijnt eenmaal per jaar in een oplage
van 400 exemplaren.
Redactie:
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Martin Koelemeij
Mike Terpstra
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Elite/Beloften
Eliterenners rijden mooi programma
Door Training Sterk is een wijsheid die zeker bij wielrennen
meer dan waar is. Kilometers maken door de Noord-Hollandse polders en over de dijken. En die training begint al rond
november met de meer dan beroemde watertorentrainingen.
De Beloften en Eliterenners moeten menig uurtje maken in de
winter en tijdens het seizoen om goed mee te kunnen komen
in het peloton.
De meeste renners rijden onder de vlag van Wielerploeg Groot
Amsterdam, afgekort WPGA. DTS maakt sinds verleden jaar deel
uit van deze sterke combinatie te samen met De Amstel en Olympia. En over welke renners hebben we het dan? De Beloften zijn
Oscar van Wijk, Max Appelman, Thimo Kroeze, Jermo Lefèvre,
Pascal Remmers en Luca Schrijen. De Eliterenners zijn Mike Terpstra, Jelmer Asjes en Barry Bel. Barry rijdt niet onder de vlag van
WPGA, maar reist het land door om zijn kunsten te tonen in criteriums van Noord-Holland tot aan Brabant.
Clubcompetitie
De andere DTS´ers rijden de Clubcompetitie met als doel om
hier ook op het eind van het seizoen op de hoogste tree van het
podium te staan. Een ander belangrijk doel van WPGA en van
DTS is de Topcompetitie. Deze competitie wordt uitgezonden op
Eurosport in een samenvatting van 20 minuten. Veel wedstrijden
van de Topcompetitie vinden plaats in Limburg met daarin veel
klimkilometers. In deze wedstrijden kunnen mannen als Mike en
Jelmer zeker een rol van betekenis spelen. Wat opvalt, is dat er
veel Belofterenners zijn en die krijgen op deze manier ook een
prachtige kans om zich te ontwikkelen als wielrenner. Zeker met
de ervaring van Mike en Jelmer zou je DTS een wielrenacademie
kunnen noemen. Er zijn mooie mogelijkheden om te groeien en
iedereen weet dat groeien soms pijn doet. Afzien hoort erbij en
als renner ontkom je er niet aan.
Vrije klassiekers
Naast de genoemde competities rijden we ook nog vrije klassiekers zoals de Ronde van Noord-Holland en verschillende meerdaagse wedstrijden in het buitenland. Polen, Italië, Engeland,
Frankrijk zijn bijvoorbeeld landen waar we willen gaan koersen.
Kortom een prachtig programma ondersteund door een goed
kader en prima materiaal. Onze renners hoeven alleen nog hun
benen te laten spreken. Ik heb er alle vertrouwen in dat er mooie
resultaten worden behaald. Op facebook, twitter en de site van
DTS en WPGA worden jullie allemaal op de hoogte gehouden.
We zien elkaar in de koers! ■

Mike Terpstra tijdens het Clubkampioenschap 2016

DTS Eliterenners tijdens de ploegenpresentatie
bij ENGIE

Jan-Dick den Das

Oscar van Wijk, Jelmer Asjes en Luca Schrijen
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Junioren
DTS Junioren worden Nieuwe Maten
In de Waaier van 2015 werd WPGA geïntroduceerd, de samenwerking tussen
De Amstel, Olympia en DTS. Met trots
kondigden we enkele maanden geleden
‘nog meer Amsterdamse branie in het
wielerpeloton’ aan. Opnieuw worden de
wielerkrachten gebundeld om een krachtige ploeg te formeren. Vanaf 2016 kent
WPGA namelijk ook een Juniorenteam.
Op deze manier bieden we de jonge
renners een aansprekend programma
en een platform om zichzelf verder te
ontwikkelen in een bekende omgeving,
zonder dat een overstap naar een ander
team nodig is.
Terugblik op 2015, door Jan Dick
Het seizoen 2015 was een tussenjaar. Als
verantwoordelijk ploegleider van de Junioren heb ik niet de rol kunnen spelen die eigenlijk nodig was. Reden: veel op pad met
Elite/Beloften WPGA. Evenals andere jaren
was er weer een samenwerking met BRC
Kennemerland. Drie renners van DTS en
drie renners van BRC vormden een smalle
basis om een volledig seizoen te rijden. Zeker als andere verenigingen tijdens het seizoen renners gaan ronselen. Het gebeurt
en zal ook altijd blijven gebeuren, maar
prettig is het niet tijdens het seizoen. En
toch hebben we een redelijk seizoen gereden. De jongens hebben klassiekers gereden, de één iets beter dan de ander. Meerdaagse wedstrijden zijn altijd goed voor je
ontwikkeling en ook reden we hier en daar
een criterium. Alle drie de Junioren zijn
komend jaar Belofte, Thimo bij WPGA en
Neville en Brendan zullen uitkomen voor
Monkey Town. We gaan ze volgend jaar zeker weer tegen komen en ik ben benieuwd
of de grote stap van Junioren naar Belofte
ook echt gemaakt kan worden. Investeren
in duurtraining is de basis. Het woord is in
2016 weer aan de renners.

Begeleider Martin Buick (links)

nieuwe ploeg van 17 renners. Inmiddels
hebben we een aantal gezamenlijke activiteiten gehad, van trainingen tot masterclasses (krachttraining en trainingsleer) en
het introductieweekend. En Martijn Krook
heeft het Kampioenschap van Amsterdam
gewonnen. Een sterk staaltje van Martijn,
tactisch goed ondersteund door de ploeg.
Voor elkaar door het vuur gaan
Het introductieweekend was een enorm
succes. De ploeggenoten, Nieuwe Maten
(hierover straks meer), leren elkaar nader
kennen om later in het seizoen tijdens de
koersen voor elkaar door het vuur te gaan.
Ajaxtrainer Frank de Boer zegt altijd dat
de presentaties van het Nederlands Elftal slecht zijn omdat er niet meer gekaart
wordt. 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

Ambities voor 2016, door Martin
Ten opzichte van 2015 is het aantal DTS
Junioren kwadratisch verdubbeld. Negn
Junioren dus: Douwe, Mark, Martijn, Mees,
Pijke, Quinten, Stefan, Thom en Tom. Allen barsten van energie en ambitie om
voor WPGA Junioren te gaan rijden. Hiermee levert DTS een groot aandeel in de
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Kaarten verhoogt de
onderlinge sfeer

“Voor elkaar door het vuur gaan”
DTS Junioren werken
aan hun fitness bij
Sjoerd Veenings

uitdagen en met mooie verhalen hebben
ze soms tot in de late uurtjes gespeeld aan
een grote tafel en iedereen deed mee.
Dat is een mooi proces en een belangrijke
voorwaarde voor toekomstige prestaties.
Nieuwe Maten, een voorbeeld voor het
Nederlands elftal.
In de wintermaanden is op dinsdagen getraind bij Fysiosteps, de praktijk van Sjoerd
Veenings. Hier kun je kennis maken met
krachttraining. De spiertjes staan inmiddels
al aardig op spanning. Mooi om te zien dat
de Nieuwe Maten ook hier weer allen aanwezig zijn als DTS deel van WPGA.

Het speciale shirt voor
de Junioren van DTS

Programma 2016
We gaan dit jaar een mooi programma
rijden. Natuurlijk staan de Nederlandse
klassiekers op het programma. Ook zullen
we enkele (internationale) meerdaagsen
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rijden. We hebben inmiddels ingeschreven
voor de Junioren Driedaagse van Axel. Dit
is één van de zwaarste driedaagsen voor
Junioren ter wereld. Al deze activiteiten
doen we in een nieuw shirt met een nieuwe sponsor, namelijk bouwbedrijf Nieuwe
Maten uit Wormerveer. Dank aan Krijn van
der Voorn, directeur/eigenaar van Nieuwe
Maten. Hij vindt het mooi om een jonge
groep sporters op deze manier te kunnen
ondersteunen in hun prestaties.
Mannen: maak er een mooi sportjaar van! ■
Jan Dick den Das (2015)
en Martin Buyck (2016)

Grote Tocht 42 • 1507 CG ZAANDAM • NEDERLAND
t: 075 - 616 04 10 • f: 075 - 617 68 30

Dorpstraat 255
1566 BA Assendelft
Tel: 075-687812
Fax: 075-6875568
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Nieuwelingen
Het echte wielrennen is al begonnen
´Het echte wielrennen begint nu,´ is een
veel gehoorde spreuk binnen het wielrennen zodra renners de leeftijd voor
de Nieuwelingen hebben bereikt. En
daar zit een kern van waarheid in. Waren het eerst nog voornamelijk rondjes op clubparkoersen en criteriums in
dorpskernen, bij de Nieuwelingen komen daar de van stad-tot-stad omlopen
bij, de zogeheten klassiekers.

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

Voor de klassiekers geldt zelfs dat je je
niet zomaar kan inschrijven maar dat de
clubs een selectie samenstellen. Kortom,
je moet van goede huize komen om hier
aan 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 wielerbanen in Nederland.
Kortom als Nieuweling hoef je je niet te
vervelen!
Supergemotiveerd
Voor het komende seizoen heeft DTS
weer een mooie supergemotiveerde
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 bereiken. 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 Wieringen, 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
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Constructieve samenwerking
voor DTS Dames in 2016
Het eerste jaar in het nieuwe samenwerkingsverband zit er op voor onze Elitedames. De samenwerking is bijzonder
constructief gebleken en alle betrokken
verenigingen hebben aangegeven dat ze
graag op de ingeslagen weg door willen
gaan. Om de basis nog sterker te maken,
is de groep van verenigingen uitgebreid
met WTC De Amstel.
DTS is erg blij met de nieuwe constructie.
Op deze manier kunnen we garanderen
dat onze Dames de wielersport kunnen
beoefenen op het niveau dat bij hen past.
Momenteel heeft DTS niet veel Dames die
de ambitie hebben uitgesproken om op
Topcompetitieniveau hun sport te willen
beoefenen. DTS zelf heeft wel die ambitie
en verwelkomt en ondersteunt dan ook elk
lid dat aangeeft dat ze graag naar dat niveau toe wil. Onze trainer Bram Sikkes is
de juiste man om invulling te geven aan
deze ambitie.
Hoog niveau
Voor de Topcompetitiewedstrijden zal
er een selectie gemaakt worden uit de
rensters van zes verenigingen, te weten:
Ulysses, HRTC, West Frisia, BRC-Kennemerland, WTC De Amstel en DTS. In de
Clubcompetitie rijdt DTS samen met de
rensters van De Amstel en Kennemerland.
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De andere drie verenigingen vormen ook
een team voor de Clubcompetitie. De
Clubcompetitie voor Dames kende vorig
jaar zijn eerste jaar. Na een valse start met
een aantal wedstrijden die op het laatse
moment geen doorgang vonden, heeft
gedurende het seizoen deze competitie
bewezen bestaansrecht te hebben. Het
dameswielrennen in de top heeft de laatste jaren zo’n hoog niveau gekregen in
Nederland dat het voor clubrensters vaak
niet leuk is om met deze dames de strijd
aan te binden. Omdat de UCI-ploegen
niet mee mogen doen in de Clubcompetitie ontstaat er een niveau dat nog steeds
hoog is, maar iets bereikbaarder is voor
velen. Ook dit jaar heeft Erik de Jong (Ken-

nemerland) zich weer bereid verklaard om
ploegleider te zijn van ons Clubcompetitieteam. In de Topcompetitie zullen verschillende ploegleiders de scepter zwaaien. De
selectiecommissie zal ook dit seizoen worden voorgezeten door ex-toprenster Adrie
Visser van HRTC. Adrie zal ook één van de
ploegleiders zijn.
Samenstelling
Melissa Slewe is vorig jaar gestopt als actief
renster. Melissa is nog steeds erg betrokken bij ons team en wij hopen dat zij een
rol gaat spelen in de begeleiding. Bernadette Jeremiasse, Larissa Havik, Maartje de
Boer, Rosa Steffens en Renee Welling zijn
de rensters die vorig jaar voor DTS reden
en in 2016 doorgaan. Van harte welkom
heten wij onze nieuwe aanwinst Mirjam
Stilkenboom. Britt Janse zagen we opeens
weer opduiken in het trainingskamp in
Limburg. Gaat zij het toch nog een jaartje
proberen bij de Elitedames? De basis van
het programma zullen de Clubcompetitie
en de Topcompetitie zijn. Daarnaast zijn er
meerdere vrije wedstrijden en meerdaagsen. Ook verwacht ik dat we af en toe in
België zullen koersen en wellicht staat er
een meerdaagse in het buitenland op het
programma. Het seizoen zal traditioneel
worden afgesloten met het Nationaal Club
Kampioenschap.

Trainingen
Bij de Nieuwelingendames en Juniorendames is de spoeling vrij dun dit jaar. Bij
de Nieuwelingendames rijden de geboren

DTS-renster Isabel Tambach en de nieuwe
aanwinst Quinty Bouckaert. Beiden kennen hun weg in het peloton en we mogen
van hen dan ook wel iets verwachten. Bij
de Juniorendames is Emma de Nas actief.
Emma weet hoe hoog het niveau is en gaat
proberen naar dat niveau toe te werken.
De trainingen van de Dames staan ook dit
jaar weer onder leiding van Bram Sikkes.
Ik wens alle dames van DTS veel succes in
2016! ■
Peter van den Bos
Bram Sikkes

15

De trots van DTS

NIKI TERPSTRA
Etixx Quick Step

RAMON SINKELDAM
Giant – Shimano - Alpecin

REINIER HONIG
Team Roompot

CEES BOL
Rabobank Development team
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Op deze pagina´s vindt u de DTS-renners die in 2016 bij een officieel UCI-team zijn
aangesloten en DTS als club hebben vermeld op hun licentie.

YOERI HAVIK
Team 3M

MARCO DOETS
Team Baby Dump

JIP VAN DEN BOS
UCI-team Parkhotel Valkenburg

STEPHAN BAKKER
Team Jo Piels
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Sportklasse
Plezier maken en hard fietsen
avond af met uitleg over het vinden van de
ideale zitpositie op de racefiets. ´Meteen
aan het begin van het seizoen de renners
op één lijn krijgen, is heel belangrijk. Niet
iedereen is goed op de hoogte en er zitten 10 nieuwe leden bij. Toen ik zelf begon te koersen bij DTS was er niemand
die me op weg hielp. En een wielrenner
zit altijd met vragen. Die heb ik nu meteen
kunnen beantwoorden.´ Daarnaast zijn er
een baanclinic geweest in Alkmaar en een
bijeenkomst over fietsonderhoud bij DTS.
Eind april doen drie ploegen van vier renners mee aan de ploegentijdrit om de Ard
Schenktrofee.
Rick Krijt

De stemming zit er goed in bij de renners van de Sportklasse van DTS. In 2016
hebben we een grote groep van zeker
40 actieve renners die veel samen optrekken, plezier maken en elkaar vinden
in de wens om overal hard te fietsen.
´Een goede sfeer vind ik heel belangrijk,´
aldus begeleider Rick Krijt. ´Als je plezier
beleeft aan je sport, komen de prestaties ook wel goed.´
En Rick kan het weten. Zelf koerst hij al
meer dan 20 jaar bij DTS en hij staat bekend om zijn gedrevenheid en sterke benen. Als Rick zijn bekende grimas trekt en
op de pedalen gaat staan, reageert het
hele peloton. In zijn beste jaren won hij 20
koersen per jaar. En als je een winnaarstype bent, wil je geen koers missen. ´Ik neem
me elk jaar voor om het wat rustiger aan te
gaan doen en meer tijd aan andere dingen
te besteden. Ik voel ook wel dat ik iets ouder ben geworden. Maar de drang om te
koersen, is nog altijd te sterk.´
Echtgenote Jolanda is er al aan gewend.
´Toen onze eerste zoon werd geboren, zou
Rick wat minder gaan wielrennen. Maar die
is nu 13 en Rick koerst nog steeds.´

Trainingskamp
Een beetje steun kan elke wielrenner wel
gebruiken, volgens Rick. Het rijden van
open koersen vraagt een specifieke aanpak en gerichte training. ´Wielrennen is
heel leuk als je voldoende tijd hebt om te
trainen. Het is wel een harde sport. Vooral
aan de top leidt de rivaliteit soms tot duels op het randje. Als je begint met koersen, word je regelmatig gelost,´ aldus Rick.
´Niet opgeven en gewoon volhouden,´ is
het motto dat hij zijn mannen voorhoudt.
Samen trainen en koersen bezoeken, is
bij de Sportklasse goed geregeld. Via de
groepsapp leggen de renners snel contact
met elkaar en spreken af. Begin april was er
het jaarlijkse trainingskamp, dit keer in de
Belgische Voerstreek, net onder Slenaken.

Op weg helpen
Het wielerjaar 2016 belooft ook voor de
Sportklasse weer een mooi seizoen te
worden. In januari hield Rick een bijeenkomst in De TrotS met uitleg over DTS, het
koersen, trainen en de kalender van 2016.
Fysiotherapeut Sjoerd Veenings sloot de
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Sven Asjes

Bram Schermer en
Paul Schoone

Marcel de Boer

Er gingen 28 renners mee! Rick had daar
een prachtig vakantiehuis gehuurd met 10
slaapkamers, waar ze verbleven van 1 tot
en met 3 april. De broer van Thomas Krijnen is slager en heeft een cateringservice.
Hij zorgde voor een heerlijke maaltijd. Op
de andere avond bezorgde een plaatselijke leverancier een formidabel Chinees buffet bij de hongerige DTS wielrenners. Als
begeleider staat Rick er gelukkig niet alleen voor. Bram Schermer en Paul Schoone
organiseren ook mee. Paul zette voor drie
dagen mooie fietsroutes uit in de heuvelachtige omgeving. Bram beheert verder
de kalender en Paul houdt de uitslagen bij
en maakt verslagen. ■

Op het grote blad door de Voerstreek

Even bijkomen met koffie en vlaai

Het trainingsweekend van de Sportklasse van 1 tot 3 april 2016
is een groot succes geworden. Stop 26 DTS Sportklasse renners
in een groot huis en dan weet je het wel. Fietsen, lachen, fietsen,
rijstevlaai eten, fietsen, terrasje pakken, zo werd er in hoog tempo
moraal opgedaan voor het nieuwe seizoen.
Op vrijdag 1 april was iedereen rond 13.00 uur gearriveerd op de
locatie in Homburg in de Belgische Voerstreek en stond er een
klein ritje van 100 km op het programma. ´s Avonds een grote
Pasta Party in het huis. Op zaterdag de koninginnenrit van 145
kilometer met veel klimwerk. ´Prima fietsweer en mooie glooiende
beklimmingen. Niet zo steil, hoor. Kon allemaal op het grote blad,´
aldus Rick Krijt. Op zondag nog maar eens 95 kilometer, daarna
samen TV kijken naar de Ronde van Vlaanderen. Rick: ´Het was
een superweekend zonder wanklank. We reden in twee groepen
anders wordt het te gevaarlijk. De sfeer was uitstekend. Hartstikke
mooi. Met deze moraal moeten de prestaties in de koersen er ook
komen.´ ■

De hele groep DTS´ers bijeen in Homburg
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Interview
Stephan Bakker gaat elk jaar harder rijden
Meer lef tonen
Met zijn nuchtere karakter zal Stephan
zich niet snel gek laten maken. Hij weet
waar zijn eigen krachten liggen en handelt
daarnaar om in koers zijn slag te kunnen
slaan. Zijn sterke punten zijn het waaier
rijden, tijdrijden en zijn koersinzicht. Klimmen gaat ook goed en hij heeft ook een
behoorlijke sprint. Hij kan dus nog alle
kanten op. Jef Vermeulen is bij Jo Piels de
snelste sprinter en daarom moet Stephan
soms voor hem de sprint aantrekken of
een gat dicht rijden. Met 76 kilo is Stephan iets te zwaar voor het hooggebergte,
dus de voorjaarsklassiekers en eendaagse
Tijdens de ploegentijdrit op het NCK
2015 bleek hoeveel progressie Stephan
Bakker had gemaakt. In het hoge tempo
waarmee DTS de titel won, draaide hij
gewoon goed mee in het kopwerk. ´Ja,
het ging prima en daar was ik erg blij
mee,´ aldus Stephan. ´We waren goed
voorbereid en de ploeg draaide als een
trein. Rick en Ramon waren de buffels en
ze gaven goede aanwijzingen. Ik ga nog
elk jaar harder rijden. Het is nu een kwestie van goed trainen en serieus met mijn
sport bezig zijn. Dan zal de komende jaren blijken waar mijn kansen liggen als
profwielrenner.´
Stephan is pas 21 en dit wordt zijn tweede
jaar als semi-prof. Vanaf categorie 7 werd
hij lid van DTS, trainde met speels plezier
onder Bram Sikkes op het DTS parkoers
en bleek talent te hebben. Bij de Junioren
reed hij in de Sinnige Bouw ploeg van Dick
Lof en boekte o.a. een mooie overwinning
in de Flevotour. Daarna reed hij bij Monkey
Town en nu rijdt hij voor het tweede jaar
bij het Continental Team van Jo Piels onder ploegleider Han Vaanhold. ´Bij Jo Piels
voel ik me prima op mijn plaats, want we
hebben een leuke groep renners, de sfeer
is goed en met Han Vaanhold heb ik een
goede verstandhouding. Hij wijst me op
verbeterpunten en stimuleert me goed.
Soms is hij ook streng. Als er ook maar iets
beter kan, krijg ik het meteen te horen. Verder zijn alle zaken goed geregeld, we hebben topmateriaal en we rijden een mooi
programma. Hier zit ik goed.´
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“In mijn jeugdige enthousiasme heb
ik twee jaar
geleden teveel gedaan
en raakte
overbelast”

koersen zoals Parijs-Roubaix en Milaan-San
Remo hebben zijn speciale aandacht. Aan
Bradley Wiggins neemt hij graag een voorbeeld vanwege diens mooie pedaalslag
en zijn veelzijdige talent op weg en baan.
Stephan: ´Ik mag nog wat brutaler worden
en meer lef tonen. Als jeugdrenner reed
ik vaak helemaal achteraan omdat ik bang
was in de groep. Nu denk ik er niet meer
over na en stuur dwars door het peloton
naar voren. Kwestie van zelfvertrouwen.
Daarin ben ik duidelijk gegroeid.´
Je kunt ook teveel doen
Hij kan ook erg fanatiek zijn en dan is het
goed als iemand hem afremt. ´In mijn jeugdige enthousiasme heb ik twee jaar geleden teveel gedaan en raakte overbelast.
Opeens kwam ik niet meer vooruit. Kwam
ook door het werken overdag als timmerman en daarna nog hard trainen. Maar ja, je
bent jong en je wilt presteren, dus ik pakte
alles aan en wou overal koersen. Door die
terugslag heb ik misschien wel twee jaar te
weinig progressie gemaakt, dus ik lig eigenlijk iets op achter. Maar dat komt goed.
Ik heb mijn opleiding tot timmerman afgerond, ben gestopt met werken in de bouw
en richt me nu volledig op het wielrennen.´
Tijdrijden
gaat Stephan
ook goed af
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Bietensap, bah!
In de winter maakt Stephan zijn trainingskilometers op de weg en rijdt hij een keer
per week op de baan om zijn souplesse,
snelheid en stuurvaardigheid te ontwikkelen. En met de ploeg is hij twee keer op
trainingskamp geweest op Mallorca en
Calpe. Ook vindt hij het leuk om met het
Zaanse clubje renners onder aanvoering
van Niki Terpstra mee te gaan trainen. Volgens Stephan is gericht trainen, veel rusten
en gezond en gevarieerd eten voldoende
om een goede prof te worden. Uit voorzorg neemt hij wel eens een voedingssupplement om zijn vitaminen aan te vullen en
een beetje magnesium voor de koers, maar
daar blijft het bij. ´Rode-bietensap heb ik
ook eens geprobeerd, maar dat vond ik
zo vies, daar ben ik snel mee gestopt. Ik
ben bereid om veel voor het wielrennen
te doen, maar het moet wel leuk blijven.
Geen bietensap voor mij. Bah!´ ■
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0.3

Hier had uw
advertentie
kunnen staan!!

0.4

0.1
0.2

de landmeters

Steun
Z.W.C.- D.T.S.




Met een advertentie
of word sponsor!!



                



Neem contact op met de
Sponsorcommissie

                 

22

Clubman en clubvrouw
Cor Bart en Linda Ton zorgen voor een
vlekkeloze organisatie van de criteriums
Voor de commissie Open Wedstrijden is
het beleggen van een vergadering geen
enkel probleem. Tijdens de afwas, onder
de koffie, op de fiets, in de auto. De commissie bestaat namelijk uit het echtpaar
Cor Bart en Linda Ton. ´Overleg, samenwerken, beslissingen nemen, taakverdeling, alles gaat bij ons heel soepel,´ aldus Cor en Linda. ´We doen alles samen
en ook meningsverschillen hebben we
nooit. Ideaal.´ En omdat ze het organisatiewerk voor de open wedstrijden van
DTS al 10 jaar keurig netjes verzorgen,
werden ze beloond met de titel ´Clubman en Clubvrouw van DTS van 2015.´

in het district Noord-Holland! Wij streven
ernaar om in ieder geval de bestaande
wedstrijden stabiel te houden door een
vlekkeloze organisatie. Wellicht kunnen er
in de toekomst meer wedstrijden bij. Aan
ons zal het niet liggen.´ ■
Linda en Cor vormen al tien jaar de
Commissie Open Wedstrijden

Voor de drie criteriums van DTS (Krommenie, Oostzaan, Assendelft) moeten vergunningen worden aangevraagd bij gemeentes, een datum geprikt bij de KNWU, de
inschrijvingen van renners komen binnen
via de website, financiën moeten in orde
zijn en op de dag zelf moet er van alles
geregeld zijn, zoals hekken, spandoeken,
vrijwilligers, prijzen, jury, programmaboekjes, etcetera. ´Oostzaan en Assendelft
hebben een compleet comité en die doen
heel veel zelf. In Krommenie doen wij het
meeste regelwerk en dat is gewoon leuk
om te doen. Je doet veel contacten op
met renners, KNWU, gemeente, sponsors
en comitéleden.´
Wielervirus
Cor was vroeger een talentvol wielrenner
bij DTS en ook Linda is inmiddels aardig
besmet met het wielervirus. Ze houden van
het spannende wereldje rond de koersen
en hebben zelf diverse fietsvakanties gemaakt, o.a. in Ierland, Tsjechië, Frankrijk,
Duitsland en langs de Donau.
Stabiele organisatie
De belangstelling voor criteriums neemt
wel iets af, merken ze. ´Het aantal inschrijvende renners loopt terug, sponsors zijn
moeilijker te vinden. In Assendelft en Oostzaan zijn gelukkig sterke enthousiaste comités met een brede basis, dus daar ziet
de toekomst er gezond uit. Jammer zijn
de vage redenen die renners gebruiken
om op het laatste moment af te zeggen.
Er sterven opeens heel veel opa´s en oma´s
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Open Wedstrijden
DTS criteriums elk jaar succesvol
De Pinkster Drie Ronde van Krommenie op 26 mei, de Ronde van Oostzaan op 2 augustus en de Kermis
Ronde van Assendelft op 3 oktober waren in 2015 succesvolle wielerevenementen. Nieuw in 2015 was het
overkoepelend Jager Auto – Zaans Criteriumklassement voor Elite, Beloften en Amateurrenners. Daarvoor
was een speciale leiderstrui gemaakt. De bedoeling om renners zoveel mogelijk alle Zaanse rondes te laten
rijden en de aantallen deelnemers te verhogen, is in het eerste jaar helaas niet goed uit de verf gekomen. Het
klassement is dit jaar uiteindelijk gewonnen door Jeroen Breewel, 2e werd Cees Bol en als 3e eindigde Yoeri
Havik. Sponsor Autodealer Jager was positief en wou graag voor 2016 nieuwe afspraken maken.
De DTS’ers hebben ook dit jaar weer goede prestaties neergezet. Jelmer Asjes en
Cees Bol wonnen respectievelijk in Krommenie en Assendelft. Gerard Windhouwer
werd 3e in z’n eigen Oostzaan. Barry Bel
en Levi Tindal eindigden daar net naast
het podium op een mooie 4e en 5e plaats.
Een bijzondere prestatie was dat de sterke
Brian Burggraaf bij de Sportklassewedstrijden wist te winnen in zowel Oostzaan
als Assendelft en een 6e plek opeiste in
Krommenie.
Erik Dekker niet in een Jaguar
Opmerkelijke feiten waren de deelname
van Australische renners in Oostzaan en
de winst van Lotto Jumbo ploegleider
Erik Dekker in Krommenie bij de categorie
Sportklasse. Hij wilde waarschijnlijk door
conflicterende belangen niet plaatsnemen
in de mooie open Jaguar in Sky-kleuren,
maar gaf aan liever achter de auto aan te
fietsen om op temperatuur te blijven. Eén
en ander gaf een mooi stukje extra publiciteit in het Dagblad voor de Zaanstreek.
Mede door deze overwinning heeft hij
daarna z’n licentie gewisseld en reed in
Oostzaan in de Elitewedstrijd mee . Hier
miste hij de slag en stapte voortijdig af. ■

Ex-prof Erik Dekker deed mee bij de Sportklasse
in Krommenie en won!

Deze Jaguar kon je een weekendje winnen

Inschrijven tot
8 dagen vooraf
Dat de inschrijvingen steeds vaker
op het laatste
moment binnenkomen, het aantal
deelnemers zich
beperkt en steeds
meer renners wegblijven zonder zich
vooraf af te melden baart ons wel
zorgen. De KNWU
heeft daarom o.a.
besloten om voor
2016 de inschrijvingstermijn zo’n
8 dagen voor het
evenement te sluiten. De drie DTS
criteriums vinden in
2016 plaats op de
volgende data:
17 mei:
60e Pinkster Drie
Ronde van Krommenie. Sportklasse
en Elite/Beloften/
Amateurs
8 augustus:
44e Ronde van
Oostzaan. Sportklasse, Nieuwelingen en Elite/
Beloften

Komt er ooit weer een Ronde van Zaandam,
zoals hier in 2012 met Kevin Wilmsen voor Brian
Burggraaf

Yoeri Havik op kop in Assendelft
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1 oktober:
44e Ronde van
Assendelft. Programma nog niet
vastgesteld.

Historie
De beste dernybouwer ter wereld
is een DTS’er!
‘Meester van de derny’, zo staat Arie Simon al sinds jaar en dag bekend in de
wielerwereld. In zijn jonge jaren was Arie
zelf actief als renner zo rond 1950 en met
name als Nieuweling een geduchte tegenstander. Hij won een koers of zestien,
waaronder de Rondes van Medemblik,
Haarlem, Hoorn, Alkmaar, Halfweg, Scheveningen en Enkhuizen. In 1949 werd de
Ronde van Noord-Holland ook voor Nieuwelingen gehouden en de winnaar was:
DTS´er Arie Simon!
Arie was al op jonge
leeftijd van zijn geboortestad Rotterdam naar
Zaandam gekomen.
Daar begon hij aan de
Oostzijde zijn eigen rijwielsportzaak. Het werd
een winkel waar veel Zaanse en regionale
renners zich als klant kwamen melden. Ten
eerste natuurlijk om een racefiets aan te laten meten van zijn eigen merk Simon Sport,
maar ook om gebruik te maken van de
enorme technische kennis waar Arie over
beschikte en nog steeds beschikt trouwens.
Gangmaker
Arie was van alle markten thuis. Hij was bestuurslid (penningmeester) van DTS en zelfs
nog een jaar voorzitter. Hij was gangmaker
en zou met Sjaak Vrouwdeun aan z’n rol nog
eens Nederlands Kampioen worden. Als actieve gangmaker moest hij na een hartoperatie stoppen. Vervolgens openbaarde bij
Arie een steeds groter wordende ‘feeling’
met de derny, voor veel outsiders het ‘gekke
brommertje waar renners achteraan rijden.´
Het van oorsprong Franse gangmaakmotortje van Roger Derny en zonen. De merknaam is vooral bekend van de lichte (100cc)
tweetakt motortjes die in 1938 werden geïntroduceerd bij de monsterlijk lange wegwedstrijd Bordeaux-Parijs. Later werden de
derny´s vooral op de wielerpistes gebruikt
en groeiden ze uit tot synoniem voor álle
andere merken gangmaakmotortjes. Tegenwoordig ook als keirin gangmaker.
Grote cilinderkop
Arie Simon is een autoriteit op het gebied
van de derny’s. Soms zegt er wel eens

iemand tegen Arie: “Ach… zo’n brommertje maken, dat is toch niet zo moeilijk.”
Meestal haalt hij dan zijn schouders op en
bromt wat in zichzelf. Die mensen snappen er niets van, weet hij. Arie stortte zich
volledig en vol passie op de techniek van
deze tweewielers die hij als kleine jongen
zo dikwijls rond had zien rijden op de betonnen baan van het Olympisch Stadion in
Amsterdam. Door stom toeval kwam hij er
achter dat een derny nog beter zou functioneren met een kleine aanpassing. “Een
grotere cilinderkop, dat was mijn vinding. Ik
had dat gezien bij een gozer wiens brommer bij een politiecontrole zomaar tachtig
tot vijfentachtig aan het uur liep. Daar ben
ik toen mee gaan experimenteren. De hele
gangmakerwereld keek er van op en binnen
drie maanden verschenen ze allemaal met
een ‘opgevoerde’ derny op de baan…”
Kwestie van doseren
Niet dat ze daardoor ook meteen betere
aanjagers waren voor hun renners! Arie:
“Het komt steeds weer neer op het gevoel.
Je weet dat een renner niet ineens naar voren schiet wanneer hij in koers moet versnellen. Dat motortje van de derny moet
dus geleidelijk aan harder kunnen gaan lopen. Dat is een kwestie van doseren. Als het
motorblok rustig loopt, wil ‘ie gaan viertakten, en dan kan zo’n machine nog wel eens
overslaan. Door een kleinere sproeier te
monteren, los je dit probleem weliswaar op,
maar de vraag is of je er dan nog voldoende
snelheid uit kunt halen die nodig is om een
renner te begeleiden”. Daarin schuilt dus de
kracht (én het geheim!) van Arie Simon, die
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als ‘chauffeur’ overal in Europa toppers aan
zijn achterwiel had hangen. Hij is dus wel
degelijk een man die uit ervaring spreekt en
handelt waar het de derny betreft. Hij kent,
en dat waarschijnlijk als énige in de wereld,
de geheimen van het precies afstellen van
een derny.
Puch 80cc
In de loop der jaren bouwde de tegenwoordig in het Belgische Neerpelt woonachtige
Arie ruim driehonderd exemplaren. Op het
moment dat ik voor de Waaier van DTS dit
artikel aan het papier toevertrouw (in 2016),
is Arie al vijfentachtig jaar en bouwt hij in zijn
tot werkplaats omgebouwde garage nog
steeds één tot twee derny’s in de maand.
In alle rust, op zijn gemak. Precies zoals zijn
persoonlijke karakter is. Derny´s van Arie
Simon voldoen exact aan de specificaties
van de UCI. Hij start met een buizenframe
en hangt daar een tweetakt Puch motorblok
in met een 80cc cilinder en een Dell´Orto
carburateur. Zelfs de wielen rijgt hij zelf. Op
de rollenbank halen de derny´s van Arie een
topsnelheid Van 85 km/u. Probeer dat als
wielrenner maar eens bij te houden.
Ze rijden overal
Zijn derny’s vinden gretig aftrek. De betere
en zichzelf respecterende gangmaker wenst
uitsluitend op een derny te rijden die door

Arie Simon is vervaardigd! Ze rijden in China, in Amerika, in Japan, in Nieuw Zeeland,
Rusland, de Arabische Emiraten, Oostenrijk,
Frankrijk, Polen, Denemarken, tja…. Waar
rijden ze eigenlijk niet? Het witte exemplaar
is voor een opdrachtgever uit Zeeland,
daarna bouwt hij een zwartrode voor Parijs,
waar momenteel een nieuwe wielerbaan
van 250 meter wordt gebouwd.
Eerlijk mens
Zijn grote reputatie is te danken aan de
‘feeling’ en technische capaciteiten. “Ik kan
langs de kant van een piste horen hoe hard
iemand rijdt wanneer die mij passeert”. En
tot slot wil hij nog wel kwijt, zonder op te
scheppen, “Wat er in de rest van de wereld
wordt gemaakt, is hopeloos…” En een ieder die Arie kent, weet dat hij het dan bij het
rechte eind heeft, want opscheppen daar is
hij de man niet naar. Arie is een aimabel en
bovenal eerlijk mens. Een wielersportmens
tot in het diepste van zijn ziel en botten. En
DTS mag gerust trots zijn dat Arie zoveel
binding heeft met de club. Want al woont
hij dan alweer jaren in België, in zijn hart is
en blijft hij een DTS’er…■
Gerrie Hulsing
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Jeugd
Elke wedstrijd is een nieuwe uitdaging
Iets schrijven over de Jeugd van DTS,
waar moet je dan beginnen? De successen? De missers? Die eerste hebben we
zeker. Iedereen die bij de jeugd rijdt,
heeft zijn eigen successen op wat voor
niveau dan ook. Elke (KNWU) wedstrijd is
een nieuwe uitdaging, of het nu voor het
NK, Vijfbanentoernooi, Interclub, Jeugdtoernooi Emmen, de Bouk Schellingerhoudttrofee, het Clubkampioenschap of
iets anders is. Overal in het land zie je
onze renners aan de start. Toch willen
we de NK toppers even noemen: Nienke
Veenstra tweede, Maud Rijnbeek tweede. Top gereden en alle andere DTS’ers
uiteraard ook onze complimenten!
Het jaar 2016 zijn we gestart met de Superprestige. Die hebben we verplaatst naar
februari/begin maart. Het was een topdag
met schaatsen in Hoorn en de afsluiting in

Monkey Town, waar we gegeten hebben
en het officiële gedeelte hebben afgehandeld. Uiteraard inclusief de jaarlijkse bingo.
Baan was op tijd klaar
Gezamenlijk dwongen wij de concurrenten
op de baan aan de kant. Zo hebben we als
vereniging wederom het Vijfbanentoernooi
gewonnen, een topprestatie. Een grote
uitdaging was onze eigen NK selectiewedstrijd. Het was nog spannend of deze door
kon gaan vanwege de slechte staat van ons
parcours. Na enige druk van Peter Bode en
ons bestuur was de vrijdag voor de wedstrijd de baan toch op tijd klaar. Het weer
zat ook mee, evenals de opkomst. Het
werd een prachtige dag! Alle renners die
voor DTS hebben gestreden, bedankt! Het
juryrapport over deze NK-wedstrijd was
een dikke 8! Rolf heeft het als verantwoordelijke voor deze dag uitstekend gedaan!
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Nienke Veenhoven
wint op het Clubkampioenschap van
DTS de sprint in de
categorie 5,6,7 voor
Iris de Boer, Ian Vasbinder en Kiki Janse

´DTS got talent´
Ook zijn wij op kamp gegaan, ditmaal naar
Woerden. Helaas was het aantal aanmeldingen voor de organisatoren (te) laag.
Voor ons drukte dat de pret niet, nee, die
was zelfs hoger. Wat een goed kamp! Een
toplocatie, goede activiteiten en we hebben een paar supertalenten ontdekt met
´DTS got talent.´ Het waren twee fantastische dagen met geweldige kinderen.
Hopelijk krijgen we dit jaar meer aanmeldingen. Een sportvereniging is niet alleen
competitie, maar ook samen andere dingen ondernemen en beleven!
Winteractiviteiten
Tijdens de winter zijn we actief gebleven
op verschillende fronten. De één ging op
de baan binnen rijden, de ander verkoos
de modder tijdens de Amsterdamse Crosscompetitie. In beide disciplines zijn veel
prijzen gewonnen. Zelfs op het NK Sprint
op de baan werd Maud Rijnbeek tweede
en Tristan Kool derde. Goed gedaan! Misschien een beetje verdwaald zagen we enkele bikkels van de DTS jeugd tijdens de
Egmond Pier Egmond race op het strand,
waar ook de eerste Jeugdcompetitie werd
gereden. Het strand lag er strak bij en met
windkracht heeeeeel veeel gingen toch zes
jeugdleden van start.
Zo zie je, fietsen doe je voor jezelf (grenzen verleggen, angsten overwinnen) maar
zeker ook voor de lol!
Het Jeugdbestuur heeft voor het komende
jaar de volgende doelstellingen:
• vasthouden aan ongeveer 55
jeugdleden,
• nieuwe (hulp)trainers aanstellen,
• herstructureren jeugdbestuur
(duidelijke taken verdelen),
• vernieuwen/herstellen leenfietsen/
uitbreiden met cross?
(sponsors vinden),
• trainingen cross/mtb op eigen terrein
in de winterperiode,
• meer leden mee naar activiteiten
trekken,
• DTS ´onze´ vereniging maken.

Thomas Krijgsman en Jan Ruiter op kop

Vlnr Senna Bakker, Akira Koolbergen, Tessel Ruiter

Ideeën? Draag ze aan en help ze uit te
voeren! Bedenk dat het alleen maar leuker
wordt voor de kinderen en de ouders!
O ja, en de missers? Die hebben we als organisatie zeker, maar als DTS zijn we daar
goed uitgekomen. ■
Sportieve groeten
Namens het Jeugdbestuur
Jeroen Brusche

Vlnr Jan Ruiter, Thomas Bakker, Stephan Fleijsman
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Maatwerk bij Piet de Wit
Topprestaties vereisen maatwerk.
Elke DTS’er die het uiterste uit
zichzelf wil halen als wielrenner kan
niet om Piet de Wit heen.
De ﬁetsspeciaalzaak in Wormer is

Van Nicholas Chinook

clubsponsor van DTS en heeft de
kennis en ervaring om wielrenners
perfect op een ﬁets te zetten. Eerst
meten we jouw lichaamsbouw tot
op de millimeter nauwkeurig op
met behulp van het Bikeﬁtting programma. Vervolgens bouwen wij de

Storck Scenero Black

optimale ﬁets voor je, op basis van de gekozen frameset, onderdelen
en accessoires. Ook in de afwerking letten wij scherp op alle details.
Jouw wensen zijn daarbij onze richtlijnen.

Cipollini Logos

Cervélo R3

Wilier Cento1SR

DORPSSTRAAT 27 - 1531HA WORMER - TEL. 075 6421232
www.pietdewit.nl
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Samen de
vereniging
supporten.

Waardoor de
hele club
wint.

Rabobank Zaanstreek, hoofdsponsor van ZWC DTS.
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.

www.rabobank.nl/zaanstreek
Een aandeel in elkaar

