Motivatie Gouden Wiel Andries Nieuwenhuis

De uit Boelenslaan afkomstige Andries Nieuwenhuis (geboren Op 25 februari 1948) is een
wielerman in hart en nieren. Hij begint pas op 23 jarige leeftijd te fietsen in wedstrijdverband.
Andries geeft namelijk eerst voorrang aan zijn studie aan de Pedagogische Academie. Zijn redelijk
succesvolle wielercarrière beslaat de periode van 1971 – 1980.
Daarna is hij ‘niet meer te houden’. Zijn bestuurlijke en organisatorische kwaliteiten ontwikkelt hij
eerst als bestuurslid van WV Drachten en Omstreken (tegenwoordig de WV Kapenga Home
Center). Vanaf 1980 is Andries daar jarenlang secretaris. Ook de redactie van het clubblad “Op ‘t
Kantsje” is bij hem in goede handen.
Het District Friesland neemt hem in 1984 maar wat graag op in het districtsbestuur. Hij neemt de
functie van secretaris op zich. Die functie vervult hij drie jaar. In november 1992 stopt hij als lid
van het districtsbestuur. Daarna fungeert hij vele jaren als correspondent voor Friesland van het
blad Wieler Revue Nationaal.
Jurytaken
In 1977 behaalt Andries zijn jurydiploma. Andries krijgt in eerste instantie grote bekendheid als
speaker. Vanaf 1979 is hij regelmatig te beluisteren als speaker / commentator bij vele
wielerkoersen over het gehele land. Andries is door zijn manier van wedstrijden verslaan een van
de bepalende gezichten van het wielrennen geworden. Landelijk is hij een fenomeen.
Wielercomité Surhuisterveen
Andries is al vanaf de oprichting in 1983 een van de drijvende krachten van het Wielercomité
Surhuisterveen. Andries is nog altijd even fanatiek. Sinds 2000 heeft het Wielercomité mede door
het fanatisme van Andries een flinke groei door gemaakt en is nog steeds groeiende.
Zijn belangrijkste taken hebben tegenwoordig te maken met zijn portefeuille “Wielrennen”. Daarin
brengt hij zijn technische kennis m.b.t. parkoersen in, voert hij overleg met landelijke en
internationale organisaties, is betrokken bij het contracteren van nationale en internationale
renners/rensters voor hun wedstrijden, et cetera.
Het Wielercomité is bekend geworden door hun jaarlijkse drukbezochte profkoers en
(internationale) Veldrit. In 2018 was Andries nauw betrokken bij de organisatie van het NK
Veldrijden in Surhuisterveen.
Andries is tevens webmaster.
Andries heeft zich naast de betrokkenheid bij organisatie van de profwedstrijden en de veldritten,
ook steeds meer gericht op de breedtesport. Dat blijkt onder andere uit zijn inzet bij toertochten
en activiteiten voor de jeugd.
Na de etappewinst van Pieter Weening in de Tour de France (2005) heeft Andries zich ingezet om
de Pieter Weening Classic van de grond te krijgen. Dat lukt in 2006. Deze toertocht heeft jaarlijks
zo’n 2500-3000 deelnemers uit geheel Nederland.

Sinds 2017 organiseert het Wielercomité de Wielerweek in Surhuisterveen. Andries is daarin een
belangrijke motor. Deze Wielerweek is gericht op verkeersveiligheid en het activeren van kinderen
om te gaan fietsen. In de wielerweek zit bijvoorbeeld een fiets clinic voor de jeugd, georganiseerd
samen met team Roompot-Charles.
Naast de Pieter Weening Classic heeft Andries zich een aantal jaren ingezet om de Eneco Tour, de
huidige Binck Bank Tour, naar Friesland te halen. Zijn contacten met de Belgische organisatie en
zijn wieler technische inbreng m.b.t. parkoerseisen kwamen mede organisator “De Fiets
Elfstedentocht” uit Bolsward goed van pas. Drie jaar was deze internationale profkoers in Friesland
een geweldig succes.
Ook de realisatie van start en finish van de Healthy Ageing Tour in Surhuisterveen kon in 2019 op
zijn kennis rekenen.
Goede doelen
De internationale actie om geld in te zamelen voor huizen bouw in Bangladesh heeft ook van zijn
organisatie talenten genoten. Fietsers in allerlei vormen en maten, met en zonder KNWU /NTFU
licenties werden via een mede door Andries opgezette sponsortocht in beweging gebracht voor de
noden in andere landen.
Karaktereigenschappen
Andries zal met zijn “ d’ akkoord” zijn afkomst nooit verloochenen. Hij is daar juist trots op. Dat
maakt dat hij bij de dames en heren altijd een open oor weet te vinden. Hij weet als
onderhoudende speaker niet alleen zijn (reclame) boodschappen, maar ook zijn informatie over
renners op een respectvolle wijze te delen met het publiek. Hij neemt ze mee in de prestaties die
in de koers en als mens geleverd worden.
Andries heeft daarbij de bijzondere gave om op een nette /beschaafde wijze zijn omgeving,
waaronder renners, slechte mededelingen zo te vertellen, dat er begrip voor ontstaat.
Praten met Andries is ook als een wandeling door de geschiedenis van het wielrennen (en het
schaatsen). Hij heeft van alles meegemaakt, hij heeft met iedereen gesproken. Daarbij weet hij
zich nog veel details te herinneren. Maar hij praat altijd met respect over een ander!
Ziekte
Ongeveer twee jaar geleden is bij Andries prostaatkanker geconstateerd. Hij werd geopereerd,
maar het moest van ver komen om weer fit te worden. Andries fietste altijd veel. Daardoor was hij
in behoorlijke conditie om er boven op te komen. Weer honderd procent fit worden zit er helaas
niet meer in. Momenteel voelt Andries zich weer goed. Genoeg ook om zijn activiteiten voor het
wielercomité te blijven uitvoeren. En dat zijn er vele!

