Even voorstellen:
Iwan Willemsen
Iwan is sinds kort lid van TC Excelsior en
het leek mij een leuk idee om met hem een
praatje te maken over zijn eerste ervaringen
met onze club.
Iwan is 26 jaar oud, geboren en getogen in
Heerenveen, gestudeerd en gewerkt in Den
Bosch en sinds december jongstleden
werkzaam in Hoofddorp/Schiphol en
woonachtig in Haarlem.
Recht tegenover sportpark Pim Mulier nota
bene!
Er was bij Iwan altijd wel belangstelling
voor sport, hij voetbalde, liep hard en
bezocht de sportschool.
Op 16 jarige leeftijd kwam Iwan met
sportief fietsen in aanraking door een
verzoek op school.
Vrienden vroegen hem of hij mee wilde
met een tocht rond het IJsselmeer.
Een racefiets en daarvoor geschikte kleding
en helm had Iwan niet maar daar werd voor
gezorgd. Na welgeteld een training zijn ze
met 22 man de tocht aangegaan en sindsdien
is de belangstelling voor het fietsen
gebleven.
Na zijn verhuizing hier naartoe kwamen er
uiteraard veel nieuwe zaken op het pad van
Iwan nieuwe mensen, nieuwe stad etc. en
Iwan wilde o.a. via het fietsen mensen leren kennen en tijdens een fietstochtje kwam hij
iemand tegen die hem wees op onze club.
Na een bezoek aan onze site en een paar keer met ons meegereden te hebben beviel het Iwan
zo goed dat hij lid is geworden en daar zijn we uiteraard heel blij mee!
Op mijn vraag wat zijn indrukken zijn reageert Iwan enthousiast;
“ Ik vind de sfeer in deze vereniging erg goed, leer vele nieuwe routes kennen. Als je alleen
fietst dan neig je toch snel naar dezelfde routes en dat gebeurt nu niet snel.
Ik leer rijden in een groep met alle regels van dien en ik krijg veel fietstips over onderhoud en
aanschaf van een fiets. Ik had er een nodig en heb hierdoor een goed passende fiets kunnen
aanschaffen.

Na enkele ritten merkte ik progressie in mijn fietsen in een groep. Je verkijkt je in het begin
bij langere afstanden, andere leden weten goed hoe ze hun krachten moeten verdelen bij een
rit van bijvoorbeeld 100 km, ik krijg dat nu ook wat beter onder de knie.
Toen ik voor het eerst op de club kwam viel de wat hogere gemiddelde leeftijd van de leden
mij wel op maar werd al snel op het verkeerde been gezet. Mensen die pakweg 40 jaar ouder
zijn dan ik rijden lange afstanden met een forse gemiddelde snelheid dus ik moest aanpoten
om het bij te kunnen benen!
Het werd mij al snel duidelijk dat deze leden het hele jaar twee a drie keer per week op de
fiets zitten en serieuze afstanden rijden”.
Ik vraag Iwan of er ook dingen beter kunnen in onze club en of hij tips heeft om meer jonge
leden aan te trekken.
“Ten eerste vind ik het heel mooi en positief dat iedereen met elk niveau en ambitie bij deze
vereniging terecht kan. Of je nu recreatief of zeer sportief wil rijden, voor iedereen is er een
groep waar hij of zij terecht kan. Het is niet alleen een recreatieve toerclub maar ook een
pittige wielerclub waar serieus gereden wordt. Om meer jonge mensen aan te trekken moet
dat beeld meer naar buiten gebracht worden op een voor hen aantrekkelijke manier. Misschien
wat meer beeldmateriaal met filmpjes op de site die je direct kan zien zodra je deze opent.
Of een fietsclinic organiseren om mensen kennis te laten maken met de vereniging.
Ik zou het geweldig vinden als er jaarlijks een toertocht georganiseerd zou worden, andere
verenigingen in het land doen dat ook en dat levert bekendheid op. Bovendien zitten wij op
een mooie plek voor zo’n toertocht. Duinlandschap, bollenvelden, omgeving Amsterdam,
Zaanstreek, wat wil je nog meer?
In ieder geval vind ik het meest positieve aan de vereniging is dat iedereen er terecht kan en
ook op zijn of haar manier lekker aan bod komt in een fijne passende groep”.
Heeft Iwan nog persoonlijke doelen als het om sportief fietsen gaat?
“Een tocht van het noordelijkste puntje van europa naar het zuidelijkste. Bijvoorbeeld van de
Noordkaap naar Gibraltar. Wel naar de zon toe! Dit zou ik wel met een groep willen doen.
Verder wil ik op kortere termijn een rondje via Duitsland, Luxemburg, België en Nederland
gaan rijden. Maar dat ga ik alleen doen en hopelijk deze zomer nog”.
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