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Jan 35 jaar bestuurder van de Waardrenner.

Even terug in de tijd, Er wordt, voor het eerst sinds 1963, op 2l februari 1985
weer een Elfstedentocht gereden. Evert van Benthem wint de legendarische
wedstrijdtocht. Gerrie Kneterman wint de twintigste editie van de Amstel Gold
Race. En Joo'p Zoetemelk wordt op achtendertigjarige leeftijd in ltalië
wereld kam pioen wielrennen.

ln dat zelfde jaar 35 jaar geleden treed Jan de Jong toe tot het bestuur van onze
Tourclub De waardrenner, nadat hij al 5 jaar eerder lid was geworden van het
toen nog ongesplitste "De Waardrenner,, .

Jan voetbalde eerst bij Spirit, maar door een ribblessure adviseerde de dokter
hem te gaan zwemmen, dat zag Jan niet zitten en via Arie Noman kwam h'rj

gelukkig voor ons allemaal bij De Waardrenner.

Vanaf het begin heeft Jan aan onze club gebouwd tot wat De Waardrenner nu
is , hierdoor kunnen wij nog steeds genieten van onze mooie toerclub.

Zo wordt het fietsen voor Jan een lust in zijn leven en dank zijn uitzonderlijke
talent heel mooie tochten uit te kunnen zetten, wordt hij al snel
toercoördinator. zijn tochten zijn verrassend, waarbij je langs de mooiste
weggetjes en natuurgebieden komt. Knap ook hoe Jan de lussen van lange en
korte afstanden zo mooi op elkaar weet aan te stuiten. Zeer positieve reacties
van de deelnemers aan de tochten die door Jan zijn uitgezet zijn het gevolg en
natuurlijk is dat de basis waardoor steeds meer mensen bij De Waardrenner
komen fietsen.

Wat hebben wij geluk gehad dat Jan niet is gaan zwemmen.

Jan kan fietsen als geen ander en al de tochten die hij uitzet fietst hij voor om
de route te verkennen en past deze aan daar waar nodig. Daar komt nog bij dat
Jan ook een flink Siortie uitpijlarbeid verricht, waardoor hij de toertochten 3 tot
4 keer fietst. Geen wonder ook dat hij altijd in de top van het
afstandenklassement was en is te vinden.

ln 1993 is hij natuurlijk ook van de partij als Tourclub de Waardrenner de Alpe
d'Huez bedwingt. En later ook col de colsmbiere ., col du Lautaret, het staat
allemaalop zijn naam.
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Het zou te ver voeren om alle fietstochten van Jan en zijn fietsmaten van de

afgelopen 35- 40 jaar te bespreken, zou op zich al een avondvullend

programma zijn.

Als toer coördinator vormt hij voor een belangrijk deel de ruggengraat van onze

tourclub, want de kern van een tourclub is immers het fietsen van tochten, in

feite zijn alle andere bestuursfuncties daar als faciliteit om heen gebouwd.

Jan is een uitstekend bestuurder, geen man van vele woorden of veel opsmuk,

maar ik kan u verzekeren dat Jan met zijn opmerkingen en voorstelen heel

belangrijk was en is voor de club, de Waardrenner zit in het DNA van Jan Hij

weet zelfs zijn vrouw lna die aljaren zijn privésecretaresse is ook nog te

strikken om penningmeesteresse te worden, wat zij nu al ruim 26 iaar
belangeloos voor onze vereniging doet. Dit echtpaar heeft dus ruim 60 jaar

besturen achter hun naam staan, geweldig is dat toch.

De klassiekers we kennen ze allemaal, danken we ook aan Jan, van de

Driewaardentocht aan het begin tot de Plassentocht als afsluiting. Maar ik

kwam ook namen tegen zoals lJssel en Lekstreektocht, Nederlektocht,

Zilverstadtocht en Avondvierdaagsen, Daagje Limburg en jeugdfietsdag etc.

Jan de Routeman noemden zijn collega's hem op zijn werk en daarnaast wist hij

ook zijn werkgever als sponsor aan ons te binden. We realiseren het niet altijd ,
maar wij hebben als relatief kleine club, een zeer uitgebreide aanbod, en die

pr,achtige toertochten danken we aan Jan zijn creativiteit en inzet.

ln het bestuur was het natuurlijk niet altijd.koek en ei, je maakt daar wat mee

in de loop van 35 jaar Maar Jan was en is de stabiele factor, ging

onverstoorbaar door met zijn toertochten, werk voor het clubblad , uitpijlen ,

bestellen winnaars bekers, vrijwilligers attentie en talvan andere zaken.

En bovenal is Jan gewoon een hele fijne vent, waar je altijd van op aan kan.

Jan gaat met pijn in zijn hart uit het bestuur, en natuurlijk zullen we hem in het

bestuur heel erg missen.

Gelukkig blijft hij wel als route coördinator en we mogen hopen dat hij dat nog

lang blijft doen.

Jan namens ons allemaal enorm bedankt.

Jan wordt yervolgens op basis van Art Lid 5 op voorstel van het bestuur benoemd tot erelid'


