Nieuwsbrief 3 - 2017
Buitenlust 2.0
2017-2021

Beste lezers,
Vlak voor de zomervakantie hebben we toch weer genoeg te melden, dus hierbij
de derde nieuwsbrief.
De afgelopen maanden is ons ledenaantal flink gegroeid en hebben onze renners
zich van hun beste kant laten zien op de vele wedstrijden die er gereden zijn. Het
is een bevestiging dat de trainingsaanpak goed werkt en wij als club in de lift
zitten. Ook is het goed voor onze sponsoren die dit seizoen frequent met hun logo
in beeld zijn geweest tijdens de wedstrijden, in de krant, op internet en social
media.
De komende weken zullen er nog een aantal mtb- en wegwedstrijden gereden
worden, maar gaat onze trainerstaf zich langzaam maar zeker voorbereiden op
het aankomende cross seizoen.
Ook zullen het bestuur en de beleidscommissie hun zoektocht naar vrijwilligers
onverminderd voort gaan zetten. Door de groei en de gewenste
proffesionaliseringsslag komen we er steeds meer achter dat het werk niet meer
alleen gedaan kan worden door de mensen die het nu doen en vaak ook
meerdere rollen tegelijkertijd vervullen.
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Coördinatoren
Bij het sportieve gebeuren komt veel regelwerk
kijken en hebben renners en ouders vaak
vragen over hoe zaken in hun werk gaan e.d.
Om dit allemaal goed te regelen en jullie te
voorzien van de juiste informatie zijn Hein
Sonnemans en Bjorn van Dijk aangesteld als
coördinatoren. Hein zal zowel op de weg als
voor het veldrijden coördinator zijn. Bjorn zal
zich bezig houden met de gehele offroad tak.
Dus zowel voor vragen met betrekking tot MTB
als veldrijden kun je bij hem terecht.
Wat mag je van de coördinatoren verwachten:
• Vraagbaak voor alle sportieve zaken met
betrekking tot trainingen en wedstrijden.
Indien zij niet meteen het antwoord
weten gaan zij dat uitzoeken en komen
daar snel op terug.
• Intermediair tussen de leden en de
KNWU.
• Indien zij aanwezig zijn op de wedstrijden
zullen zij zaken regelen om de renners te
ontlasten zodat zij zich optimaal kunnen
voorbereiden op de wedstrijd.
• Ze dragen zorg voor de communicatie
van sportief operationele zaken richting
de renners en hun ouders.

Even voorstellen…(1)
Via deze weg wil ik me even
voorstel. Ik ben Hein
Sonnemans, 46 jaar oud,
woonachtig in Someren,
gehuwd met Christel en
trotse vader van Koen, Sara
en Lotte. Sinds 2015 ben ik
betrokken bij Buitenlust
nadat Koen is begonnen met
wielrennen. Zelf heb ik geen
actieve wieler carrière gehad,
maar ben ik wel een groot
supporter van de wielersport.
Mijn doel is om jullie zo goed
mogelijk te ondersteunen bij
alles rondom het bedrijven
van de wielersport.
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Wedstrijden
De afgelopen maanden zijn er veel weg- en mtb wedstrijden gereden en hebben onze
renners zich van hun beste kant laten zien. Mooie uitslagen, podiumplaatsen en soms
werd er zelfs met de winst vandoor gegaan.
Voor de één is het uitrijden van een wedstrijd een hele prestatie terwijl de ander
iedere week de podiumplaatsen aan één rijgt. Als Buitenlust zijn wij trots op al onze
renners, ongeacht hun prestatie en de wijze waarop zij onze club en sponsoren, soms
meerdere keren per week, onder de aandacht brengen door aanwezig te zijn bij al
deze wedstrijden. Ook is het voor de trainers een enorme stimulans om hun renners
progressie te zien maken en regelmatig verrast te worden met de bloemen die de
renners mee naar de training nemen. Het plezier dat onze renners hebben tijdens de
trainingen en wedstrijden is voor hun de motivatie om iedere week, sommige wel 2x,
tijd vrij te maken en met onze renners op pad te gaan.
Het hoogtepunt van het wegseizoen was het NK Jeugd in Amersfoort. Op een
ontzettend zwaar parcours werd het duidelijk dat onze renners weer mee doen voor
de ereplaatsen. Via deze weg willen wij alle deelnemers feliciteren met hun pracht
prestatie!
Meisjes categorie 5, 13 jaar
Britt Kerste
p5
Jony van den Einden p 13
Lotte Sonnemans
p 41
Meisjes categorie 4, 12 jaar
Maud Tollens
p 29
Meisjes categorie 3, 11 jaar
Sara Sonnemans
p 14
Liz Toonen
p 28
Meisjes categorie 1, 9 jaar
Hailey Gerrits
p 20
Meisjes categorie 1, 8 jaar
Damy van den Bogaard p 2
Jongens categorie 3
Lars van de Weijer
p 23
Jongens categorie 2
Koen Sonnemans
p2
Ryan van de Westerlo p 21
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MTB en CX Clinic Yara Kastelijn
In navolging van de succesvolle MTB en CX clinic voor de jeugd, zal Yara op zondag 9 juli een
clinic geven voor onze sponsoren en andere belangstellenden die in een sportieve entourage
hun fietsskills willen vergroten en hun zakelijke netwerk uit willen breiden.
De deelnemers zullen om 10:00 uur door Yara ontvangen worden op ons complex aan de
Nemerlaerhof 70 in Helmond. Na een presentatie van ongeveer 45 minuten over het leven als
profwielrenster en gezonde voeding, gaan we om 11:00 uur van start met de clinic.
Na een uitdagende clinic van 3 uur, zal om 14:00 uur de BBQ klaar staan.
De kosten voor deze clinic bedragen € 100,-. Wil je meedoen, dan kun je je voor 2 juli
opgeven bij Eric Tollens door hem te bellen op 06-57543205.
We hopen jullie te verwelkomen op 9 juli en we gaan er een gezellig en sportieve dag van
maken!

Huishoudelijke mededelingen
Betalingen
Regelmatig moet er betaald worden voor zaken als kleding, lidmaatschap en evenementen.
Tot op heden kan dat ook contant gedaan worden. Dit is niet meer mogelijk. Afhankelijk van
hetgeen waar u voor moet betalen zal u voor- of achteraf een factuur ontvangen.

Even voorstellen…(2)
Hallo, ik ben Bjorn van Dijk. Ik ben bij Buitenlust
betrokken sinds september 2016. Toen is mijn dochter
Luka begonnen met de MTB bij Buitenlust. Kort daarna
ben ik gaan assisteren bij het geven van de trainingen.
Sinds afgelopen voorjaar ben ik actief binnen de club
als groepshoofd van de MTB. Ik vind het leuk en
belangrijk om de jeugd die wil fietsen, zo te begeleiden
dat ze er een fijne sport aan hebben. Zelf ben ik actief
geweest als MTB renner bij de amateurs en bij de elite.
Op de weg is mijn wedstrijd ervaring beperkt tot
criteriums op de woensdagavonden. Sinds een paar
weken vervul ik dus ook de rol van coördinator. Als ik
iemand ergens mee kan helpen hoor ik het graag!
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