
Wielrennen voor 
de Jeugd bij de 
Hoekse Renners 

Plezier hebben staat 
voorop! 
 
Wij verwachten dat jeugdleden, 
Nieuwelingen en Junioren op termijn 
wielerwedstrijden rijden.  Het 
trainen van de jeugdleden, 
Nieuwelingen en Junioren vormt een 
zeer belangrijk onderdeel van de 
opleiding tot renner en het hebben 
van plezier in de wielersport. Hierbij 
houden we rekening met o.a. de 
leeftijd, het geslacht, de capaciteiten 
van de verschillende 
meisjes en jongens, de motivatie, de 
mogelijkheden in de tijd, etc. 
Allemaal aspecten die wij meenemen 
in de trainingen, zodat wielrennen 
leuk is . Want plezier in je sport 
hebben staat bij ons voorop! 

Wielrennen voor iedereen! 

 

 

 
 
 
Vind je het ook leuk om net als bekende wielren-
ners heel hard te fietsen en te trainen voor wed-
strijden, kom dan eens bij ons kijken. Je kunt vrijblij-
vend een keer meetrainen om te kijken of wielren-
nen iets voor jou is. Een fiets en helm kan - in af-
stemming met de vereniging - gratis ter beschikking 
worden gesteld.  
De Hoekse Renners heeft ook een jeugdafdeling 
voor kinderen van 8 t/m 16 jaar. Op dinsdag- en 
donderdagavond wordt er getraind. Op dinsdag 
trainen we om 18.45u op de ijsbaan in Puttershoek 
en op donderdag starten we om 18.45uur en ver-
trekken dan voor een training. De training op don-
derdag is niet voor de allerjongsten, omdat we dan 
trainen op de openbare weg en de verschillen in de 
groep erg groot zijn. Het meetrainen op donderdag 
is in overleg met de trainers (Martin en Wil). 
 

De Jeugdcommissie van de Hoekse Renners bestaat 

uit: 

Martin van der Plas (trainer) 

Wil Meerkerk (trainer) 

Flip van Nugteren (advies en ondersteuning) 

Corrie van Stralen (communicatie en contact ouders) 

Janny Bergeijk (advies en ondersteuning) 

 

 

Voor informatie: 

Kom naar een van de trainingsavonden of stuur een 

mail naar onze secretaris arjan@hoekserenners.nl 



Historie 

Uit onderzoek van de Historische Vereniging 's-

Gravendeel is gebleken dat al ruim vóór de 

Tweede Wereldoorlog in de Hoeksche Waard 

wielerwedstrijden werden verreden. Dit waren 

de zogenaamde grasbaanwedstrijden. De 

renners reden toen wel georganiseerd, maar 

niet in verenigingsverband. Na de oorlog nam 

een aantal mensen in 's-Gravendeel het 

initiatief om een vereniging op te richten en op 

1 april 1948 werd de vereniging Rennersclub 

De Hoekse Renners officieel opgericht. 

Rennersclub De Hoekse Renners is altijd een 

vereniging geweest met goede renners in de 

gelederen, zoals onder meer Jo de Haan, Adrie 

van Steenselen, Dick Groeneweg, Gerrit de Wit, 

Rob Sienders, Martin Havik, Piet Liefaard, 

Arthur Farenhout en Koos Moerenhout. Van 

genoemde renners is het merendeel ook 

Nederlands Kampioen geweest. 

 

De contributies  

 

voor 2018 zijn door het bestuur als volgt vastgesteld: 

Jeugdleden (jonger dan 18 jaar)  € 45 Volwassenen 

(18 jaar en ouder)   

€ 70 De verplichte afdracht van € 11,50 aan de KNWU 

is hierin begrepen. Als peildatum voor je leeftijd geldt 

1 januari 2018, dus ben je op die datum jonger dan 

18 jaar, dan betaal je € 45. In alle andere gevallen € 

70. 

De contributie kan worden voldaan op 

rekeningnummer: NL73 RABO 032.30.17.665 t.n.v. RC 

'De Hoekse Renners' onder vermelding van je naam + 

'lidmaatschap RC 2018'. 

Het lidmaatschap bevat te allen tijde een basislicentie 

van de KNWU. Daarnaast kun je, afhankelijk van 

niveau of ambitie, een licentie verkrijgen via de 

KNWU. Wij willen je eraan herinneren je 

licentieaanvraag tijdig te doen via de site van de 

KNWU. De licentie is geldig vanaf 1 januari 2018. Op 

het moment dat de contributie is betaald, zullen wij 

zorgen voor een snelle goedkeuring van de 

licentieaanvraag. Let erop dat de verwerking door de 

KNWU enkele dagen kan duren. 

In 1978 werd onder de vlag van De Hoekse Renners de 

Toerclub opgericht. De afdeling Toer van De Hoekse 

Renners heeft tot doel het beoefenen en ontwikkelen 

van de toerfietssport in al zijn verschijningsvormen. 

Lange tijd hebben in een OMNI-constructie twee 

sportverenigingen gefunctioneerd. De Ren en Toer 

waren twee aparte verenigingen die zelfstandig en 

individueel fungeerden. Op 1 maart 2017 zijn de 

verenigingen samengevoegd en gaan als één vereniging 

"RTC De Hoekse Renners" verder in de vorm van één 

bestuur met drie afdelingen: de Ren, de Jeugd en de 

Toer. 

 

KNWU 

De afdelingen Ren en Jeugd zijn aangesloten bij de 

Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU). De 

KNWU verstrekt de licenties die noodzakelijk zijn om 

aan wedstrijden deel te nemen. Een licentie is tevens 

een verzekeringsbewijs voor de renners. 

 


