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Een dag na het heugelijke nieuws dat Utrecht de start van de Tour de France 2015 
mag organiseren, kwamen ruim tweehonderd bestuurders, trainers, juryleden, 
ploegleiders en vrijwilligers uit de wielersport in het hoofdkantoor van de 
Rabobank bijeen voor de Dag van de wielersport 2013. Een sfeerimpressie.

D
e halve Nederlandse 
selectie kunstfiet-
sen verwelkomde de 
deelnemers voor de 
tweede Dag van de 
Wielersport. Met hun 

circusachtige fietsbeheersing toonde 
de kleinste loot van de wielerfamilie 
haar kunsten. ,,Om aan wedstrijden 
mee te kunnen doen, moet je al een 

paar jaar geoefend hebben’’, vertelde 
nationaal selectielid Jamilla Konings. 
,,In Nederland is het een onbekende 
sport. Er zijn ook maar negen actieve 
kunstrijders in Nederland’’, lachte 
de figuurrijdster-op-de-fiets. ,,Als we 
wedstrijden willen rijden, dan moeten 
we naar België of Duitsland, waar de 
sport veel meer beoefenaars kent.’’
KNWU-voorzitter Marcel Wintels 

heette de deelnemers welkom en 
wenste iedereen een prettige en 
inspiratievolle dag toe. ,,We hopen 
dat na een enerverend wielerjaar als 
dit (Wintels noemde in zijn speech 
onder meer de dopingontboezemin-
gen van Lance Armstrong, de Tour de 
France-prestaties van ‘Bau en Lau’ 
en de dominantie van Marianne Vos, 
red.) de wielersport de geloofwaar-

De workshops 
werden goed bezocht 
en zorgden voor 
inspiratie
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‘Thuis-
blijvers 
hebben 
wat ge-

mist!’

digheid weer beetje-bij-beetje terug 
kan winnen. De verenigingen spelen 
daarbij een belangrijke rol. Zij kunnen 
er met hun instelling voor zorgen dat 
de ouders van jonge wielrennertjes 
hun kinderen met vertrouwen naar de 
wielerclub sturen.’’ De KNWU wil de 
verenigingen daarmee gaan helpen 
door de juiste faciliteiten te bieden.
Hein Veerman (NOC*NSF) toonde aan 
de hand van diverse onderzoeken 
dat het fietsen, in welke vorm dan 
ook, een van de favoriete sportieve 

bezigheden van Nederlanders is. ,,De 
fietssport staat al in de top-tien van 
de meest beoefende sporten’’, legde 
hij uit. ,,En dan zijn alle fietsers nog 
niet eens aangesloten bij een toer- of 
wielervereniging. Daar ligt voor de 
verenigingen nog een grote onont-
gonnen doelgroep. Uit onderzoek is 
gebleken dat deze ‘niet aangesloten 
fietsers’ op zoek zijn naar een laag-
drempelig, veelzijdig en vrijblijvend 
sportaanbod. Een aanbod dat niet 
alleen maar uit fietsen hoeft te be-
staan.’’ Hij wees erop dat samenwer-
king met andere sportverenigingen in 
de toekomst een positieve uitwerking 
op het ledenaantal van de vereniging 
zou kunnen hebben.

KNWU Vereniging van het jaar 
2013
Een van de hoogtepunten van de dag 
was de bekendmaking van de KNWU 
Vereniging van het jaar 2013. Uit een 
groot aantal inzendingen koos de jury, 
bestaande uit Maikel Waardenburg 
(onderzoeker aan het Departement 
Bestuurs- en Organisatieweten-
schap), Saskia Capello (Hoofdbestuur 
KNWU) en Dennis van der Sanden 
(verenigingsondersteuner KNWU) de 
winnaar. De jury was onder de indruk 
van de kwaliteit in organisatietalent 
van de voor de laatste keuzeronde 
geselecteerde verenigingen: West-
land Wil Vooruit, ATB Team X-Treme 
en Gaul!. De clubs hadden hun no-
minaties graag bekroond gezien met 

de hoogste prijs, maar juryvoorzitter 
Waardenburg maakte bekend dat die 
eer ging naar de Zeeuwse club ATB 
Team X-Treme. ,,De jury ziet de win-
nende vereniging als een voorbeeld-
vereniging’’, meende de juryvoorzitter. 
,,Vooral de wijze waarop ze relaties 
aangaat en onderhoudt met externe 
partijen, zoals gemeenten, provin-
cie en Staatsbosbeheer, verdient 
navolging in wielerland. ATB Team 
X-Treme is een zeer toegankelijke 
vereniging die vele activiteiten orga-
niseert en nadrukkelijk bezig is met 
haar toekomst en oog heeft voor haar 
maatschappelijke omgeving.”
Het leverde de Zeeuwen een wis-
selbokaal en een cheque ter waarde 
van € 5.000,- op. ,,Ten eerste is het 
een grote eer om deze verkiezing te 
mogen winnen’’, aldus ATB Team X-
Treme-voorzitter Patrick Vader. ,,We 
hebben ook al een bestemming voor 
het gewonnen geldbedrag. We willen 
een aantal jeugdfietsen aanschaffen, 
die door beginnende wielrennertjes 
en mountainbikertjes kunnen worden 
geleend om de sport te verkennen.’’ 
Bovendien was hij enorm trots op 
de prestatie. ,,Deze prijs is voor alle 
leden van de club’’, legde hij uit. ,,Wij 
als bestuur zijn toevallig degene die 
de beker in handen krijgen. Onze 
leden laten keer op keer zien hoe de 
vereniging werkt. Zij zijn het die de 
mountainbikeroutes onderhouden, 
wedstrijden organiseren en ga zo 
maar door.”
Jurgen van Liempt van TWC Het 
Snelle Wiel, KNWU Vereniging van 
het Jaar 2012, reikte de bokaal uit. Hij 
gaf aan dat het een waardevolle titel 
is. ,,We kregen vanuit verschillende 
hoeken positieve reacties. Zelfs van 
mensen die niets met fietsen had-
den.’’ Van Liempt heeft één advies 
voor de nieuwe Vereniging van het 
Jaar: ,,Draag het uit. Het is niet alleen 
belangrijk voor de fietsende leden, 
maar ook voor de vrijwilligers en de 
sponsoren. Ook voor hen is het een 

Tip! Bekijk álle 
presentaties online
Wil je weten wat er op de Dag van de 
Wielersport allemaal besproken is of wil je 
een presentatie nog eens terugkijken? Dat 
kan! Alle workshops zijn online gezet en te 
bereiken via:  www.knwu.nl/verenigingen/
dagvandewielersport. Klik vervolgens in het 
linker kader op ‘Downloads workshops dag 
van de wielersport’.

Deelnemers maken een praatje tijdens de lunch

Kunstfietsers maken indruk bij de ingang
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blijk van waardering.” In de rubriek 
Clubliefde van dit magazine vertelt 
voorzitter Patrick Vader meer over 
de geschiedenis, het heden en de 
toekomst van ATB Team X-Treme.

Inspirerende workshops
Na het algemene programma kregen 
de deelnemers in drie rondes een 
breed palet van 21 lezingen en work-
shops voor de kiezen. De deelnemers 
hadden bij de inschrijving voor de 
dag kunnen aangeven welke onder-
werpen hen interesse hadden. De 
onderwerpen varieerden van het 
strategisch inzetten van Social Media 
tot het vinden van nieuwe inkom-
stenbronnen, talentherkenning en 
ontwikkeling en de professionalise-
ring van de vereniging. ,,Het doel van 
zo’n dag is niet alleen kennis delen 
maar ook vooral elkaar ontmoeten en 
inspireren’’, meende organisatrice 

Margo de Vries. ,,We willen hier een 
jaarlijks terugkerend evenement van 
maken. En naarmate de Dag van de 
Wielersport bekender wordt, hopen 
we ook steeds meer deelnemers te 
mogen begroeten. We zitten nu op 
een aantal ongeveer 200 deelnemers, 
maar we kunnen op deze locatie nog 
veel verder groeien. De hockeybond 
heeft hier bijvoorbeeld een conferen-
tie voor zeshonderd leden gehouden. 
Dus we hebben nog genoeg groei-
marge’’, lacht ze.
De dag werd afgesloten met een in-
formele borrel waarbij de deelnemers 
elkaar nader konden spreken. Uit 
onderzoek bleek dat de tweede Dag 
van de Wielersport een groot succes 
was. Met een 7,8 als rapportcijfer en 
overwegend positieve reacties kan er 
reikhalzend worden uitgekeken naar 
de editie van 2014.

Dopingautoriteit geef t 
voorlichting

Ook de Dopingautoriteit was aanwezig bij 
de Dag van de Wielersport. Onder het motto 
‘voorlichten is beter dan genezen’ toonden 
zij de aanwezige deelnemers wat zij konden 
doen om de strijd tegen doping binnen 
hun eigen vereniging te strijden. Ook werd 
de campagne 100% Dope Free, waarbij 
sporters zélf de verantwoording voor een 
dopingvrije sport nemen, belicht. Wielren-
nende boegbeelden voor deze campagne zijn 
niemand minder dan Bauke Mollema en Ma-
rianne Vos. Verder steunen onder anderen 
turner Epke Zonderland, atleten Churandy 
Martina en Rutger Smith en honkballer 
Vince Rooi deze campagne.
Kijk voor meer informatie op: 
www.100procentdopefree.nl

‘Ik vond 
het een 

leuke 
en leer-

zame 
dag. 

Houden 
zo!’

ATB Team X-Treme 
werd verkozen tot 
vereniging van het 
jaar
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