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Voorwoord
Beste fietscrossvrienden,
We zijn alweer aangeland in het naseizoen van de bmx competitie van 2019.
De tijd vliegt en de Flying Bikes ook! Wat een mooie successen werden er
zowel op als buiten de baan behaalt.
Maar het absolute toppunt van de afgelopen periode was toch wel het BMX
kamp aan het einde van de zomervakantie. Onder de enthousiaste leiding van
Sandra, Mariëlle en vele andere vrijwilligers hebben de Flying Bikers drie
onvergetelijke dagen op het clubterrein gebivakkeerd. Samen trainen, slapen,
eten, lachen en vooral genieten van de prachtige bmx sport. Super goed
georganiseerd en via deze weg nogmaals dank voor alle inzet!
Afgelopen periode zijn de rijders voorzien van een compleet nieuwe outfit.
Naast een nieuw ontwerp zijn we ook overgestapt naar de nieuwe
kledingfabrikant Zulu. Een serieuze investering maar gezien de vele positieve
reacties op pasvorm en ontwerp is het de moeite waard. De kleding is en blijft
van de club, ga hier goed mee om dan zorgen wij ervoor dat jullie er netjes uit
blijven zien. Onverhoopt een broek of shirt kapot? Kijk even of het te maken is
(ga hier praktisch mee om) maar lukt dit niet of wordt de kleding te klein,
schroom niet geef dan Marijke een berichtje dan zorgt zij kosteloos voor
nieuwe kleding.
Ook op de baan worden er steeds maar weer nieuwe successen behaald. Met
een heel sterk optreden van alle NFF regiorijders maken we ook dit seizoen
weer kans op de sterkste club uit de regio. Vooral de jonge rijders maken hier
veel indruk, erg mooi om te zien want door jullie kunnen we nog veel jaren van
de bmx sport genieten.
Daarnaast zien we ook een sterke groei van fanatieke KNWU competitie rijders.
Op dit moment overwegen we zelfs om voor deze wedstrijden weer een
clubtent aan te schaffen. Mocht je interesse hebben in heel sfeervolle
wedstrijden op internationaal niveau, overweeg dan om eens mee te doen met
de 3-Nations Cup. Dit zijn drie weekenden met zes wedstrijden in Duitsland,
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België en Nederland. Je hoeft ze zeker niet allemaal te rijden één weekend of
alleen de zaterdagen, alles is mogelijk en een sportieve bmx dag is
gegarandeerd. Meer info? Vraag het me gerust.
Dankzij de gestage groei van onze club blijven we altijd op zoek naar
vrijwilligers. Sta je tijdens de trainingen langs de baan en heb je het idee dat je
wel wat bij kan dragen? Van koffie schenken tot fietsen repareren en van
boekhouden tot het geven van bmx trainingen. Laat het ons weten! Samen
zoeken we een passende taak/functie waarbij je met plezier een steentje bij
kan dragen aan deze mooie sport.
Trots op onze club waar familiesfeer samengaat met topsport ambitie. Be
Proud, Go Fast!
Met sportieve groet,
Wouter Mudde
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Speciaal voor degene die niet kunnen stoppen
met trainen!
Tijdens de weekenden zien we op onze baan steeds meer aanloop van
bmx’ers uit de regio.
Mooi om dit enthousiasme te zien maar helaas brengt dit nu soms
geluidoverlast met zich mee.
Zoals jullie weten is de baan
buiten de reguliere trainingen
gesloten. Ook in het weekend
zit de baan (buiten de
wintertrainingen om) dicht.
Mocht jullie drang om te
bmx’en niet te stoppen zijn?
Dan graag rekening houden
met de buren!
Vooral op zondag stoort de
buurt zich aan geluidsoverlast.
Dus zeker geen muziek,
geschreeuw, doorlopende
aanmoedigingen of
aanwijzingen.
Laten we als een goede buur rekening houden met elkaar en wijs ook
andere rijders (die niet bij onze club horen) hierop.
Hartelijk dank voor het begrip!
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BMX: MEIJBO PRO-XL
Gebruikt, maar in goede staat

Click schoenen maat 40 en 42
Weinig gedragen
(op de foto maat 42, maat 40 is effen zwart)

Heb je interesse? Bel 06-53416242
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Mededelingen
Kerst vakantie:
Ook wij hebben dit jaar weer kerstvakantie.
Dan zijn er 2 ½ week geen trainingen.
In week 51 trainen wij enkel op dinsdagavond 18 december,
dan mag iedereen komen dus ook de rijders die anders enkel
maar op de donderdagavond komen trainen.
Daarna hebben wij vakantie.
Op dinsdagavond 7 januari starten de trainingen dan weer.
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Van de trainers
Ik als trainer (Roy) kan oprecht zeggen dat ik erg
trots ben op wat jullie dit jaar gepresteerd hebben.
Heel wat titels zijn er weer bijgeschreven afgelopen
seizoen! Met zelfs een Europese & Wereld titel en
daar zijn wij als trainers natuurlijk super trots op!
Ook tijdens de 3 nations Cup heb ik al hele mooie resultaten langs zien
komen! Ik zat nog eens door de uitslagen te kijken van de provinciale en
regionale kampioenschappen en dan moet ik toch echt zeggen dat jullie
waanzinnig goede prestaties hebben geleverd! Er zijn er heel veel mooie
titels binnen gehaald door verschillende rijders. En voor de boys en girls
die nog niet tevreden zijn met dit seizoen kunnen natuurlijk nog een
poging wagen om de midden Nederland cup te winnen!
Ook tijdens de trainingen zie ik jullie nog steeds grote stappen maken en
dat biedt heel veel potentie voor volgend seizoen! Ik kijk er daarom ook
naar uit om samen met jullie het jaar nog een mooi eind te geven, door
nog steeds te proberen om jezelf te verbeteren! En dan gaan we met z’n
allen duimen dat we dan toch ergens volgend jaar kunnen beginnen met
het aanleggen van een nieuwe en nog mooiere trainingslocatie! De
locatie is bekend en dat is natuurlijk al een hele grote stap naar een
supermooie toekomst zodat we ons op een nieuwe baan nog verder
kunnen verbeteren! De potentie op de club is er zeker om nog hele
mooie resultaten te kunnen behalen in de toekomst.
Succes nog allemaal met de laatste wedstrijden! En nog 1 kleine tip van
de trainer, als je je thuis verveeld probeer lekker even de BMX te pakken
en lekker even wat korte en wat langere sprintjes te trekken zodat je
nog sneller over het eerste stuk kunt knallen volgend seizoen!
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Van de EHBOers
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Ik ben wereldkampioen
Hij begint het inmiddels te beseffen. ‘Ik ben wereldkampioen’
De maand juli stond voor de Flying
Bikers Celine van Beek (meisjes 8),
Naël Mudde (jongens 9), Mea-Lynn
en Anne Claire Romijnsen (meisjes
9/10), Guus Klinker (jongens 11) en
Rik Ouwendorp (junior men) volledig
in het teken van het Nederlands
kampioenschap in Erp, Europees
Kampioenschap in Valmiera, Letland
én het Wereldkampioenschap in het
Belgische Zolder.
Er werden diverse successen geboekt
met als hoogtepunten de zesde
plaats van Celine op het Europees
Kampioenschap en de Nederlandse,
Europese en Wereldtitel voor Klinker.
Tijdens de wereldkampioenschappen in het Belgische Zolder stond een
enorm sterk internationaal veld aan het starthek. Ondanks een hittegolf
(code rood) en temperaturen van 40°C liet Klinker direct zien hoe
talentvol hij is. Zijn krachtsexplosies op het moment dat het starthek
naar beneden viel, waren alle concurrenten te machtig. De voorronde
en halve finales werden makkelijk overleefd. ,,Mijn start in de finale ging
heel goed. Ik lag meteen op kop en kon de snelheid vasthouden. Wel
was het ontzettend warm.” Guus hield in de spectaculaire sport die BMX
is, het hoofd koel en maakte geen fouten in de finale. Overtuigend werd
hij de beste van de wereld. ,,Hij begint het inmiddels te beseffen. ‘Ik ben
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wereldkampioen’, zei hij vanmorgen toen hij wakker werd”, lacht zijn
moeder Helma.
Guus droomt ervan om later als BMX’er de wereldtop te halen en naar
de Olympische Spelen te gaan. ,,Guus is natuurlijk pas 11 jaar, dus het is
nog een lange weg. Zolang hij de sport leuk vindt, proberen wij hem
daar in te ondersteunen”, zegt moeder Helma. Dat betekent dat er
volgend jaar bijvoorbeeld ook een bijzondere trip op de planning staat.
Het jeugd-WK BMX wordt volgend jaar gehouden in Houston, in de

Amerikaanse staat Texas. ,,Het is de bedoeling dat Guus daar zijn titel
gaat verdedigen.”
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EK Motors stelt zich voor
,,Een crossmotor perfect klaarmaken voor de wedstrijd, de techniek
achter de voertuigen en natuurlijk het blij maken van mijn klanten.”
Wanneer je Eddy van de Kuilen vraagt wat hij het leukst vindt aan zijn
werk, weet hij genoeg op te noemen. Wensen in vervulling laten gaan:
dat doet hij het allerliefst met zijn bedrijf EK Motors, gevestigd in
Kootwijkerbroek. Met een uitgebreid assortiment en jarenlange ervaring
met motoren gaat dat hem en zijn vrouw Arrissa van Doorn goed af.
,,Een klant zien wegrijden met een nieuwe motor en een lach op zijn of
haar gezicht: dat vind ik mooi.”
Crossmotors, enduro-motors en straatmotors, maar ook E-bikes,
stadsfietsen en trekkingfietsen vullen de showroom van EK Motors. ,,Je
kunt bij ons ook terecht voor revisie van tweetakt- en viertaktmotoren
en we helpen je graag met helmen, kleding, motoronderdelen en
accessoires”, vertelt Eddy enthousiast. Zijn full-service motocrosszaak
bestaat sinds 2006 en groeide zo’n twee jaar geleden uit zijn jasje. EK
Motors is gevestigd aan De Standerd 22.
Van jongs af aan heeft Van de Kuilen een passie voor de motorcross, en
dat zijn werk ook zijn grootste hobby is zie je aan alles. ,,Zodra het
thuisfront het op mijn achttiende verjaardag toestond, liep ik weg met
deze sport. Inmiddels heb ik Arrissa aangestoken met mijn passie en is
zij binnen ons bedrijf ook aanspreekpunt op het gebied van E-bikes.” De
twee onderscheiden zich met hun vriendelijke service, die toch direct is.
Eddy: ,,Wij helpen je van A tot Z; je vindt ons achter de balie, maar ook
in de werkplaats.”
Dankzij mond-tot-mondreclame weten motorliefhebbers de
Kootwijkerbroekse zaak steeds beter te vinden. Eddy: ,,Ik zorg graag dat
het totaalplaatje klopt, bijvoorbeeld door een klant te helpen aan een
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gepersonaliseerde outfit met zijn of haar naam en het logo van de
sponsoren erop. Ook op het gebied van kleding hebben we een ruim
aanbod, geschikt voor elke portemonnee.”
Ga voor meer informatie naar www.ekmotors.nl.
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Flying Bikes vijfde in nationale clubstrijd
KOOTWIJKERBROEK Maar liefst twintig BMX-rijders van Flying Bikes
stonden zaterdag aan de start van het Nederlands Club Kampioenschap
NFF in Dedemsvaart. Na het defilé en het Wilhelmus mochten zij zich
klaar maken voor de wedstrijd. Ze streden individueel om zo punten te
verzamelen voor de club. Lange tijd leek Flying Bikes op weg naar het
podium. Door wisselende resultaten in de finales eindigde de club uit
Kootwijkerbroek uiteindelijk als vijfde. Er kwamen 24 fietscrossclubs in
actie.

In de jongens 6 jaar kwamen Noud Hagen en Jack Vaarkamp goed voor
de dag. Vaarkamp (vierde) zag clubgenoot Noud Hagen naar de winst
fietsen.
Voor Job van Miltenburg (jongens 7 jaar) was het zijn eerste wedstrijd
buiten de regio. Hij werd in de finale tweede.
Bij de jongens 8 jaar wist Daan de Vries tot en met de finale alles te
winnen. Rudi Vaarkamp eindigde als zevende.
EERSTE FINALE Voor de eerste keer in de finale. Een wens die uitkwam
voor David Lagerweij bij de jongens 9 jaar. Na een zinderende halve
finale (derde) eindigde hij in de finale als zesde. Naël Mudde stond in
diezelfde finale maar kwam ten val op de eerste bult en moest vanaf de
laatste plek zijn wedstrijd vervolgen. Helaas kon hij geen plekje
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verbeteren.
Bij de jongens van 10 jaar moesten Johan van Beek en Sam Hagen de
punten bij elkaar verzamelen. Van Beek ging in de finale onderuit en
eindigde als
zevende. Sam
Hagen greep in de
halve finale net
naast een plaatsje
in de finale.
Guus Klinker reed
deze wedstrijd zijn
eerste wedstrijd
voor de NFF dit
seizoen. Hij rijdt
vooral de KWNU
wedstrijden. Bij de
NFF bleek hij nog
steeds
onverslaanbaar te zijn. Yannick Jansen, die nog maar twee maanden op
fietscross zit, wist de finale niet te halen.
De net 13-jarige Milan Ouwendorp moest de strijd aan bij zijn nieuwe
leeftijdsgenoten. Dat dit een moeilijke klus zou worden wist Ouwendorp
van tevoren. Een finaleplek zat er niet in.
Fabian Jansen, broer van Yannick, wist bij de jongens van 14 jaar af te
schrikken in parc fermé. Daar gonsde de vraag, wie is die Fabian Jansen.
Met zijn doorzettingsvermogen kwam hij in de halve finale. Daar was het
zijn start die roet in het eten gooide en hem tot een zesde plaats bracht.
De altijd sterke Ruben Boorsma (jongens 15 jaar) was ook hier favoriet
voor de finale. Na zijn manches alles eerste te hebben gereden kwam hij
tijdens de finale als vierde uit de eerste bocht en redde het niet meer
om de andere mannen in te halen.
Rik Ouwendorp, net terug uit Sarrians voor een Europese ronde van de
KNWU, wist bij de jongens van 16-17 jaar alles te winnen. Niet voor niets
rijd hij dan ook bij de KNWU voor de klasse junior men.
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De vijf dames, die de heren vergezelden tijdens de wedstrijd in
Dedemsvaart, wisten belangrijke punten te halen.

Celine van Beek (meisjes 6 en 7 jaar) won de eerste manche. In de
tweede viel ze, maar haalde de finale en werd tweede.
Bij de meisjes 8 en 9 jaar kwamen Mae-Lynn Romijnsen (binnenkort op
het WK in Zolder) en Milou Hagen in actie. Beide dames haalden de
finale en wisten via een vierde plaats voor Hagen en een achtste plaats
voor Romijnsen de punten binnen te halen.
Anne-Claire Romijnsen liet bij de meiden van 10 en 11 jaar niets van de
concurrentie heel. Ze won meerdere manches na geweldige kopstarts. In
de finale werd zij vijfde.
Evita Brussen is bij de dames van 16 jaar en ouder een bekende bij de
NFF. Zij won al meerdere kampioenschappen en reed onlangs haar
eerste internationale wedstrijd in Sarrians. Ook in Dedemsvaart was ze
bij de start bij de top drie, maar moest twee dames voor laten gaan. Ze
werd vijfde.
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Oplossing-zie laatste pagina
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Nieuwe Leden 2019

Naam

Woonplaats

Geb
Datum

Lid
Nr

Boaz van Steenbergen

Lunteren

24/04/2008

356

Laurens van Geresteijn

Barneveld

19/07/2010

1312

Thijs van Geresteijn

Barneveld

19/02/2013

1313

Thijmen van Leeuwen

Barneveld

10/09/2013

362

Denniz Meuz

Lunteren

22/06/2011

377

Amber Jansen

Barneveld

22/02/2013

392

Floortje Wien

Lunteren

07/08/2008

309

Sara van den Brink

Barneveld

19/03/2004

304

Julian Sterkenburg

Barneveld

30/11/2011

1332

Chris Lagerweij

Barneveld

04/04/2012

1318

Pim Duits

Barneveld

07/06/2008

359

Ruben Troost

Lunteren

16/04/2010

327

Robin Mijnheer

Barneveld

19/02/2013

301

Lukas Bouw

Ede

11/12/2003

1329

Mees Timmers

Garderen

29/12/2012

376

Sil Pater

Lunteren

01/09/2012

331
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