
  

 

 

Hoi! 

We vonden het weer hoog tijd voor een nieuwsbrief. Dus hier is hij dan, vers 

van de pers, de inkt is nog nat. Lees deze goed door, er staan best wat zaken in 

die de aandacht verdienen.  

Bestuursfuncties beschikbaar 

2017 was geen makkelijk jaar voor het bestuur. Tijdsgebrek gaat helaas niet 

gepaard met tijdsdruk. We hebben er tijdens het afgelopen seizoen het beste 

van gemaakt, zover binnen de mogelijkheden lag. De koppen zijn nog een keer 

bij elkaar gestoken, en de volgende conclusies getrokken: 

 

Voorzitter:  

Robin heeft te kennen gegeven zijn functie als voorzitter niet te verlengen. Door 

verandering van baan komt er tijdsgebrek om de taken als voorzitter van WV De 

Vrije Coureur nog op een juiste manier in te vullen. Dit houdt in dat de 

ledenvergadering (vrijdag 26 januari 2018) het laatste kunstje voor Robin is als 

voorzitter, en hij deze dag de voorzittershamer zal overdragen. 

 

Penningmeester: 

Ad kan en wil om gezondheidsredenen zijn functie als penningmeester niet 

langer voortzetten. Onze gewaardeerde penningmeester, die het langst zittende 

bestuurslid van dit moment is, zal zijn taken dus neerleggen en de functie 

verkiesbaar stellen.  

 

Secretaris: 

Pim heeft aangegeven door toenemende werkzaamheden eigenlijk niet de tijd 



 

erin te kunnen steken die nodig zijn om een goede secretaris te zijn. Indien 

iemand zich aanbiedt zal hij dan ook graag zijn bestuursfunctie neerleggen. Zo 

niet, dan zal hij zijn bestuurstermijn nog naar tijdsmogelijkheden zo goed als 

mogelijk volbrengen. Mochten er zich geen leden melden om verkiesbaar te zijn 

als voorzitter, dan is deze functie bespreekbaar, met inachtneming van de 

tijdsbelemmering.  

 

Overige bestuursleden: 

Gilbert en Charles zullen hun functie als bestuurslid voortzetten, totdat hun 

termijn voldaan is. Ook bij deze heren gold een tijdsgebrek, maar zij zien voor 

2018 voldoende perspectief om de functie wat actiever aan te pakken. Echter, 

zowel Gilbert als Charles zullen niet verkiesbaar zijn voor 1 van bovenstaande 

functies. 

 

Bovenstaande houdt in dat er dus dat er leden gevraagd worden voor de functie 

van Penningmeester, en voor die van Voorzitter en/of Secretaris. 

 

Heb je interesse in 1 van deze functies? Stuur dan een mail naar 

bestuur@wielerverenigingdevrijecoureur.nl 

 

 

Geen verlenging Clubhuis 
Afgelopen jaar was het tweede seizoen dat we gebruik maakte van het clubhuis 

aan de sportpark de Vijfeiken. Het was fijn om een 'eigen' plek te hebben. 

Echter, de exploitatie van het clubhuis wordt door de gemeente op de schop 

genomen. Wij zullen jullie tijdens de ledenvergadering hiervan volledig bijpraten 

(op dit moment hebben wij daarover een geheimhoudingplicht) maar voor onze 

vereniging zou de nieuwe constructie een verkapte kostenverhoging teweeg 

brengen. We hebben daarom besloten om al uit te kijken naar alternatieven. 

Deze hebben we gevonden in Manege 'De Vijfeiken'. De manege opent in de 

vroege ochtend graag hun deuren voor onze vereniging. Ook de gastvrijheid die 

zij bieden tijdens de Vijfeiken crossen is voor ons een pre om onze fietstochten 

hier te starten en te eindigen. Bij terugkomt is het restaurant ook geopend voor 

een afzakkertje. 

 

Vanaf januari 2018 zullen we hier dus vertrekken!  



 

 

Zojuist bericht ontvangen dat de bijbestelde kleding klaar is. We hopen 

deze nu snel in ontvangst te nemen. Zet vrijdag 10 november alvast in je 

agenda om jouw eventuele bijbestelde kleding in ontvangst te nemen. 

Deze datum wordt nog bevestigd, zodra de kleding in ons bezit is! 

 

 

 

Vijfeiken cross 

Zoals jullie waarschijnlijk al vernomen hebben, is de organisatie van de Vijfeiken cross 

door onze vereniging overgenomen. Bas, Cees, Charles, Dennis, Jaap Jan, Jan (van 

Avoirt) en Menno hebben zich hiervoor beschikbaar gesteld en niet zonder resultaat! 

Echter, zij kunnen het niet alleen. Tijdens de wedstrijddagen moeten er nog een 

aantal taken ingevuld worden, en daarvoor vragen zij vrijwilligers. Heb jij nog ergens 

een dagdeel vrij? Je zou er de vereniging erg mee helpen! Meld je even bij 1 van de 

mensen in de organisatie, of beantwoordt deze nieuwsbrief even, dan sturen wij jouw 

mail door! 

  

Data: 11 november 2017, 18 november 2017, 25 november 2017, 2 december 2017 

en 9 december 2017 

Start 13.00 uur -> Tot en met 16 jaar over 20 minuten wedstrijd 

Start 13.30 uur -> 50 jaar en ouder en Dames over 35 minuten wedstrijd 

Start 14.15 uur -> 17 t/m 49 jaar over 45 minuten wedstrijd 

Locatie: Manege De Vijf Eiken, Oosterhoutseweg 57,  5121 RE  Rijen 

Inschrijfgeld: € 5,00 per deelname (+ € 5,00 borg rugnummer) 

 



 

 

De wintermaanden staan weer voor de deur, voor veel fietsers een minder leuke 

periode door de korte dagen. Echter, op initiatief van een aantal van onze leden is 

daarom een avondronde bedacht. Onder de noemer 'nightriders' vertrekken zij iedere 

donderdagavond om 18.30 uur vanaf de Boerenbond in Rjjen. Tot 20.00 uur worden 

er dan in het 'Rijens Broek" rondjes gefietst, waarbij de snelheid absoluut niet boven 

de 35 km/u mag komen. Uiteraard is verlichting en het dragen van een helm 

verplicht.  

Meer info op hun Facebookpagina! 

 

 



 

Korting voor leden 

 

Als dé fietsenwinkel in Rijen met een uitgebreid Race & MTB assortiment willen we het extra 

aantrekkelijk maken voor de leden van de Vrije Coureur. Veel van onze prijzen zijn standaard erg 

scherp en/of de scherpste van Nederland. Daarnaast hebben wij in onze winkel een professionele 

werkplaats met 2 ervaren fietsenmakers (Niels Wubben en Pascal van Laarhoven) en een 

uitgebreid assortiment met diverse merken en prijsklassen. 

  

Verschillende merken in onze winkel: Cervelo, Giant, Focus, Sensa, Colnago, Castelli, Agu, Garmin, 

Mio, Wahoo, Rotor, Lezyne, Tacx, Born, SIS, Schwalbe, Challenge, Continental enz. Een hele lijst 

dus! 

  

Elk lid van WV De Vrije Coureur krijgt bij ons in de winkel minimaal 10% korting. Dit wil dus zeggen 

als een product voor adviesprijs in de winkel staat krijg je 10% korting, echter als een product 

bijvoorbeeld al 30% afgeprijsd is dan gaat er geen extra korting van af. Deze kortingsregeling geldt 

op alles, dus ook op alle fietsen (racefietsen, MTB, (elektrische) stadsfietsen enz.), onderhoud, 

accessoires, sportvoeding enz. 

  

De korting op fietsen en onderhoud geldt ook voor jullie partner. 

  

Zo kost een beurt voor je racefiets of MTB bijvoorbeeld maar 27 euro en 5 binnenbandjes voor 10 

euro 

  

Openingstijden winkel 

Maandag t/m Donderdag 9:00 - 18:00 

Vrijdag: 9:00 - 20:00 

Zaterdag: 9:00 - 17:00 

  

Heb je vragen dan kun je me altijd bellen 

 

Groet Martijn Bink 

06-23569170 

 



 

 

Uitnodiging leden voor eindejaarsborrel 
Wielerbus.nl 
Op zondag 12 november viert een van de sponsoren van onze vereniging hun eindejaarsborrel. Leden 

van Wielervereniging De Vrije Coureur zijn hier van harte welkom. Alle info vind je hier. 

Laat even weten of je erbij bent. Dit kan eventueel per email naar Wielerbus.nl,  maar ook via een app 

naar Pim (06-18639388). 
 

 

 

 


