Nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief komen diverse zaken aan de orde die onze fietscrossclub direct of indirect aangaan. Graag
jullie aandacht. De nieuwsbrief verschijnt volledig willekeurig, naar gelang er zaken van belang zijn en/of
verschijning ervan wenselijk is.

Sponsorrit en Barbecue op 28 juni 2014
Op 28 juni hopen we onze jaarlijkse sponsorrit weer te verrijden. De sponsorrit is inmiddels een goede traditie
binnen de vereniging. De opzet er van is inmiddels wel wat gewijzigd. Maar het concept blijft uiteindelijk
hetzelfde: in een gemoedelijke en gezellige sfeer zo veel mogelijk rondjes rijden in 1 uur, met als prettig en
bedoeld bij-effect het vergaren van een leuk sponsorbedrag ten gunste van onze club. In de laatste week van mei
zijn tijdens de trainingsavonden de sponsorlijsten uitgedeeld, dus iedereen kan aan de slag. Mocht je nog geen
lijst hebben, haal er dan even eentje op in de kantine.
Het blijft die middag, die we rond 14.00 uur starten, niet alleen bij het rondjes fietsen. In navolging op vorig jaar
zullen we een breder programma aanbieden, met spelletjes gedurende de beide sponsorritten en sluiten we af
met een barbecue. Voor die barbecue kun je je inschrijven op de inschrijflijst in de kantine of via mail bij Reinalde
Tiggelaven: 'g.tiggelaven@gmail.com'. Om de kosten van de BBQ te dekken vragen we een bijdrage van € 7,50 p.p
voor volwassenen en € 5,00 p.p voor kinderen vanaf 5 jr. Graag zo spoedig mogelijk inschrijven i.v.m. de
voorbereidingen.
Uiteraard is iedereen van harte welkom en bij deze uitgenodigd. De uitnodiging zal apart nog op de site worden
geplaatst en in de kantine worden opgehangen. Daarin ook meer over het programma van die dag.

Clubwedstrijden
En toen was het stil rondom de jaarlijkse clubwedstrijden……..
Inderdaad. We hebben binnen het bestuur, in overleg met de diverse commissies, namelijk besloten om dit jaar
geen clubwedstrijden te verrijden. Voor de nieuwe leden: jaarlijks organiseerden we meerdere wedstrijden
binnen de eigen vereniging waarin in een kleine competitie met leeftijdsgenoten van de eigen club gestreden
werd voor een heus kampioenschap.
Al langer, en met name vorig seizoen, bleek dat dit steeds lastiger representatief te realiseren viel, omdat in
diverse leeftijdscategorieën te weinig rijders aanwezig waren om te komen tot een leuke competitie. Het
alternatief werd dan het samenvoegen van leeftijden, waarbij echter het verschil in niveau te groot werd. Al met
al leek het, mede daarom, een beetje een “verplicht nummer” te zijn geworden. En dat willen we niet. We
verkiezen daarom een wat uitgebreider opzet van de sponsorrit en beraden ons nog op een alternatieve activiteit
in het najaar, ter compensatie. Wat rest is het credo: GROEIEN in ledenaantal, zodat we ook weer kunnen
bouwen aan mooie clubwedstrijden in de toekomst.
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Nederlands Kampioenschap Fietscross
Voor een aantal van onze leden stijgt de spanning, want gedurende de Pinksterdagen staat het Nederlands
Kampioenschap Fietscross van de N.F.F. op het programma. Dit jaar speelt dit spektakel zich af op de baan van De
Lochsprinters in Nijverdal. De eerste klasses worden verreden op zaterdag 7 juni en op maandag 9 juni (2e
Pinksterdag) wordt de rest van het programma verreden. Zie ook hun site: www.lochsprinters.nl. En als je daar
dan toch op aan het koekeloeren bent, kijk dan ook ‘ns in het mapje “Media”, waarin van alle provinciale
kampioenschappen de finales zijn gefilmd en opgeslagen. De moeite van het kijken waard!
Hoe plaats je je voor het NK? Daarvoor is deelname aan de diverse Provinciale Kampioenschappen (PK’s) vereist.
Dat zijn nationale wedstrijden, de wedstrijdkalender kun je vinden op onze eigen site. Tenminste 4 PK’s moet je
verrijden om mee te mogen doen met het NK (de regel is: de helft van de PK’s met een minimum van 4). Enkel
deelname volstaat dan voor plaatsing voor het NK. Dus heb je ambitie, doe dan gerust mee en plaats je voor het
volgende NK. Inschrijven kan via de inschrijflijsten in de kantine. En zo nodig vraag je even aan Sakia Terweij of
één van de bestuursleden hoe dat allemaal in zijn werk gaat.
Dit jaar doen voor onze club mee (op basis van de meest recente inschrijflijst, forgive me als er daar nog eentje op
mist): Paul & Merel van der Leij, Savina & Rick van den Berg, Remco, Jelte & Bente Jochems, Ramon, Linda & Jacco
Pater (Jacco als dat lukt en mag na de recente sleutelbeenbreuk…), Dafni & Lars Goorhuis, Jarno Jansen, Tygo &
Quinty Leune, Stefan van den Berge en Gerhard Vreemann. Allen heel veel succes gewenst en bovenal veel
fietscrossplezier!!!

Nederlands Clubkampioenschap
In de slipstream van het NK meld ik graag ook nog het Nederlands Club Kampioenschap. Jawel; nog een NK. Het
ziet er uit als een gewone wedstrijd, met alle reguliere leeftijdscategorieën, maar uiteindelijk gaat het om de
beste club. Daartoe worden van de beste rijders van de clubs de punten opgeteld (de beste rijders op basis van
het resultaat op die dag) en vergeleken met de andere clubs. Niet van alle rijders, maar een x-aantal, zodat er een
min-of-meer eerlijk vergelijk is. En natuurlijk is het daarbij minstens zo leuk individueel ook nog ‘ns kampioen te
kunnen worden, ook al gaat het daar niet helemaal om dan. Hoe meer deelnemers van onze club, hoe groter de
kansen. Ik herinner me een illustere 4e plek in 2010, behaald in het verre Winschoten; nadien zijn we wat
weggezakt in de rangschikking; uitdaging genoeg lijkt me……. Dus meld je aan via de inschrijflijst in de kantine. De
wedstrijd wordt verreden op 21 juni in Nuland.

Voortgang overige zaken binnen FCC Putten
Bij het gevaar af dat de nieuwsbrief te lang gaat worden, toch nog graag de aandacht voor de volgende zaken.
Secretariaat: We hebben nog steeds een vacature voor de functie van secretaris. In het bestuur hebben we ons
daar inmiddels al een paar keer op bezonnen. Het heeft er toe geleid dat we de functie qua werkzaamheden wat
hebben “uitgekleed”, want onze secretaris deed inmiddels wel erg veel (waarvoor dank!!). We hebben het nu
beperkt tot puur de secretariële werkzaamheden: vergaderingen agenderen en notuleren, ledenadministratie en
bewaking van de in- en uitgaande post. Als je nu denkt: “dat kan en wil ik best wel voor mijn rekening nemen”,
dan is een hoop dankbaarheid sowieso je deel. Meld je even bij het Bestuur!!! Let wel: we zitten dringend
verlegen om een secretaris. Voel je welkom je aan te melden.
Starthek: Het wachten is nog op de bestickering van het starthek. Dat is een hele puzzle, omdat alle namen van
de sponsors er goed op moeten, soms voorzien van logo’s etc. Maar we naderen de finish daarvan. Zoals het er
nu voor staat, proberen we op dinsdag 1 juli de bestickering geplaatst te hebben en kunnen we, met een
bescheiden officieel tintje, het starthek officieel in gebruik nemen (….houden…). Berichtgeving daarover volgt
nog. Uiteraard worden de sponsors hier voor uitgenodigd.
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Baanonderhoud: We zijn blij dat een aantal leden spontaan aan het maaien zijn geslagen gedurende de
trainingsavonden. Bedankt mannen!! Goed voorbeeld doet goed volgen, zou ik graag zeggen. Sowieso plannen
we nog een specifieke onderhoudsdag, om ook de baan zelf onder handen te nemen. Daarover zult u nog meer
horen te zijner tijd.
Puttense Sportmarathon: op vrijdag 27 juni staat de Puttense Sportmarathon op het programma. Daaraan
nemen wij natuurlijk ook graag deel. Een prachtige kans om jezelf als club op de kaart te zetten en
geïnteresseerden kennis te laten maken met fietscross. We kunnen daarvoor nog wel wat vrijwilligers gebruiken.
Ook daarvoor hangt een inschrijflijst in de kantine.
Niet besproken…..: ongetwijfeld zal er wat missen in de nieuwsbrief. Hoewel er een heleboel zaken de revue
gepasseerd zijn, hebben we niet de illusie dat hiermee alles besproken is. Heb je vragen, opmerkingen of
misschien wel aanmerkingen: schroom niet en schiet één van de bestuursleden even aan. Of mail ons op adres
“voorzitter@fccputten.nl". Dan hebben we vast een antwoord of kunnen we met je vraag aan de slag. Derhalve:
WORDT VERVOLGD.
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