Nieuwsbrief Winter 20/21
In deze nieuwsbrief doen wij u verslag van de ontwikkelingen binnen MtD. Het is een
periode waarin de corona-pandemie met alle maatregelen het leven volledig beheerst.
Ook MtD kan zich daaraan niet onttrekken.

Marathon-schaatsseizoen 2020-2021 geschrapt
Nadat het kabinet op 12 januari 2021 heeft besloten de lock-down te verlengen en het
marathonschaatsen van het kabinet geen uitzonderingspositie kreeg, heeft de KNSB
besloten om het gehele seizoen voor deze winter te schrappen. Voor het hele marathon
peloton en dus ook voor ons was dit een grote teleurstelling. Er rest niets anders dan dit
gevoel het volgende seizoen op aansprekende wijze weg te schaatsen.

MtD Ladies Cycling Circuit/wielerploeg
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Het podium in 2020 van de wedstrijd in Rijswijk met 100 deelnemers met onze Melissa
van de Peet als winnares
Na het succes van de door MtD georganiseerde wedstrijden in 2021 ( zie hierboven) zijn
wij als MtD aangenaam verrast door een verzoek van de KNWU om een wedstrijdcircuit
uit te werken waaraan niet-UCI-ploegen (16) kunnen deelnemen. Bij de bond zijn er,
gezien de vooruitzichten rond corona, zorgen over een aansprekend
wedstrijdprogramma voor de dames-licentiehouders die geen deel uitmaken van een
UCI-team (profploeg). Op dit moment wordt dit verzoek uitgewerkt in de vorm van het
MtD Ladies Cycling Circuit. Het gaat dan om een 8-tal losse wedstrijden (op afgesloten
parkoersen van wielerverenigingen voor de zomer) en een driedaagse etappewedstrijd
na de zomer. De eerste wedstrijd staat gepland voor half april 2021. Inmiddels is
duidelijk, dat het voor andere organisatoren moeilijk is om voor de zomer op de
openbare weg een wedstrijd te organiseren. Met name de benodigde ( evenmenten-)
vergunning van de overheid is daarbij een vrijwel niet te nemen obstakel.
Met deze wedstrijden-cyclus bieden wij, als opleidingsploeg, ook onze eigen rensters een
prima leerschool waar ze de broodnodige koerservaring en wedstrijdhardheid kunnen
opdoen. Inmiddels is de eerste testdag met de nieuwe wielerploeg geweest en de
testresultaten leiden tot de conclusie, dat we als ploeg in potentie nadrukkelijk zijn
gegroeid. Dat nemen we mee naar het bepalen van het programma dat we gaan rijden als
corona dat mogelijk maakt.

MtD maatschappelijke activiteiten ( MVO)

Peter de Vries ( MtD) geeft de les ietsen en ietstechniek( onder corona-voorschriften)
De stichting MtD heeft tot doel de promotie van sport en een gezonde levensstijl. We
richten ons bij de MVO-activiteiten van MtD vooral op kinderen onder het motto “jong
geleerd is oud gedaan”. Het is belangrijk dat kinderen bewegen voor een gezonde
lichaamsontwikkeling en ter voorkoming van overgewicht met alle problemen van dien.
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In 2020 is daartoe door MtD in de gemeente Krimpen, Capelle en Krimpenerwaard een
bijdrage geleverd aan het project 'Op avontuur in de techniek' . Een succesvol project
dat basisschoolleerlingen ( groep 7, 11-jarigen) en docenten enthousiast maakt over
techniek en werken in de techniek In deze tijd van corona is in overleg met deze
gemeenten door MtD een onderdeel van de les verzorgd over ietstechniek met als
praktijkopdracht het plakken van een band en is aandacht besteed aan het wielrennen.
In totaal zijn er in 2020 9 lessen door MtD verzorgd.
De lessen waren bij docenten en leerlingen een groot succes. Van docenten kwam
vervolgens de vraag of er ook een aanvullende les kan komen rond “ ietsen en bewegen”,
zodat kinderen ook fysiek aan de slag kunnen. Inmiddels wordt in overleg met de
gemeente Krimpenerwaard voor 2021 gewerkt aan een “pilot” (In totaal gaan 80-100
leerlingen aan deze “pilot” deelnemen ) waarbij eerst
•

een 4-tal lessen ( theorie en opdrachten als band plakken, etc) rond de iets, het
beroep van ietsenmaker en wielrenner gegeven wordt.

•

De scholen krijgen daarop aansluitend een les “ ietsen en bewegen”, die op het
schoolplein wordt gegeven. Hiervoor wordt de samenwerking met de BMXschool in Rotterdam gezocht, die in een 2 uur durende les, m.b.v. opdrachten
waarbij gebruik wordt gemaakt van de BMX, leerlingen meeneemt in het
“handelen ‘ van een iets ( ietsvaardigheid)

•

De “pilot” wordt afgesloten met een clinic Wielrennen bij de wielerclub De
Waardrenner met ondersteuning vanuit MtD voor die kinderen die ietsen als
sport willen proberen.

Naast een subsidie van de gemeente Krimpenerwaard heeft het bedrijf STINIS B.V zich als partner
aan dit project verbonden. STINIS is een producent
van lifting equipement waarmee containers van
schepen gehesen worden en is gevestigd in Krimpen
aan den Lek.

MtD op sociale media
U kunt onze verrichtingen volgen via de diverse sociale media, zoals facebook ( https://
www.facebook.com/Making-the-Difference-106874447500538 ) en instagram
(@mtd_racing).
Ook staat de nodige informatie op onze website : www.makingthedifference.cc
Daarnaast worden de verslagen van onze wedstrijden regelmatig gepubliceerd op
www.cyclingonline.nl .
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Voor vragen en opmerking kunt u altijd met ons ( Peter de Vries) contact opnemen via tel.nr. 06-22513120

MtD ploegkleding

Het is mogelijk om onze professionele ( premium) MtD-wielerkleding te bestellen. Het
ontwerp ziet u hierboven en hieronder staat de maattabel en de prijslijst. Bestellingen
kunt u tot 1 maart mailen naar Peter de Vries, peter@makingthedifference.cc.
Premium Pakket 1: Broek en Shirt - 129,95 euro ( ex BTW)
Premium Pakket 2: Broek, shirt en shirt lange mouw (jasje) - 199,95 ( ex BTW)
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