Motivatie Gouden Wiel Jantienus Warners
Jantienus Warners is geboren (9 april 1951) en getogen in Gieten. Daar maakte hij van
dichtbij de Ronde van Drenthe mee. Dat ontwikkelde bij hem het wielervirus. Met een
paar gelijkgestemden ging hij, voetballer en hardloper, ook zelf met een krom stuur
fietsen. Met dank aan een lokale sponsor kon er een wielerclubje worden opgericht: de
“Café Tent ploeg” en organiseerde hij in 1968 de eerste wedstrijd voor jeugdwielrenners
in Gieten.
In 1970 trad hij in dienst bij de plaatselijke Raiffeisen-bank (in 1972 opgegaan in de
RABO bank). Daar werden naast zijn enthousiasme voor de wielersport ook zijn
organisatie talenten en zijn bestuurlijk vermogen opgemerkt. De Gemeentelijke
Sportraad organiseerde vanaf 1959 jaarlijks de Ronde van Gieten. Die moest er eind
1970 mee stoppen. Om de organisatie voort te kunnen zetten werd op 15 februari 1971
de “Vereniging de Gieter Wielerronde” opgericht. Jantienus Warners werd de eerste
secretaris.
Duizendpoot
Als ‘bankman’ was hij verre van een kantoorklerk! Jantienus ontpopte zich als een
duizendpoot in de organisatie van evenementen en had ambities. Dranghekken sjouwen,
strobalen plaatsen, de administratie verzorgen, niets is hem te veel. Met vele andere
vrijwilligers biedt hij ook ondersteuning bij de wedstrijden van de Jeugdtour van Assen,
nu European Junior Cycling Tour geheten.
In de toename van de populariteit van het veldrijden zag hij kansen om zijn dorp Gieten
nog meer op de kaart te zetten. Niet alleen als het wielerdorp van het noorden, maar ook
als de ideale plaats om hier industriële activiteiten op te gaan zetten en daarmee de
werkgelegenheid in zijn Gieten te kunnen vergroten.
Naast de Ronde van Gieten -voor toen Amateurs, A, B en C, adspiranten en veteranenwerd in 1976 de eerste veldrit wedstrijd in het Zwanemeerbos van Gieten georganiseerd.
Het enthousiasme bij renners en publiek was zodanig groot, dat Gieten -mede door
Jantienus z’n ‘drive’- in 1979 het NK Veldrijden toegewezen kreeg.
De organisator Warners wilde van alle markten thuis zijn. In 1979 ging hij de opleiding
voor jurylid volgen. Een jaar later werd hij actief als jurylid in toen nog het KNWU district
Drenthe.
Naast het criterium kreeg Gieten in 1985 wederom de organisatie van het NK Veldrijden
toegewezen. Het vitale jonge bestuur had de smaak te pakken en wilde meer. Warners
had een visionaire blik! Een WK veldrijden organiseren, dat zou Gieten echt
Internationaal op de kaart zetten. Daarvoor moest je wel hebben laten zien dat je een
grote veldrit wedstrijd kon organiseren. Aansluiting bij de Belgisch-Nederlandse
veldritcompetitie: de Stichting Superprestige was ‘een must’! Met dank aan zijn ook
financiële ervaring werd de veldrit in Gieten in 1989 opgenomen in deze veldrit
competitie. Die had ook wedstrijden in Zwitserland, Italië en Spanje op de kalender
staan. Jantienus werd opgenomen in de beheersraad van de Verenigde
Veldritorganisatoren. Vanaf die tijd trok hij door het Europese veldrit wereldje. Hij legde
contacten en liet door renners de contracten tekenen voor zijn Superprestige veldrit in
Gieten.

Om het hoofd te kunnen bieden aan de als maar grotere financiële risico ’s die werden
belopen met onder andere het contracteren van renners, ook een verantwoordelijkheid
van Warners, werd aan de vooravond van het WK door hem voorgesteld t.b.v. de
wedstrijdorganisaties een aparte stichting op te richten. In 1990 was de Stichting
Wielerpromotion Oostermoer een feit.
De aansluiting legde de Stichting geen windeieren. Jantienus Warners en bestuurslid Bé
Zwiers, slaagden er in om in de winter van 1990/1991 (20 graden vorst) het WK
veldrijden rond de plas van ‘t Hemelriek in de Staasbossen Gieten-Borger te
organiseren. Een jaar om nooit te vergeten! Naast het WK werd in drie maanden tijd ook
een NK veldrijden en natuurlijk ook de Superprestige veldrit georganiseerd. Een
begroting van 1.1 miljoen gulden was nodig om het gerealiseerd te krijgen!
Het was niet allemaal, “U zij de gloria, halleluja”. Door de teruglopende publieke
belangstelling voor het criterium (de Ronde van Gieten) werd besloten in 1997 met de
organisatie van het criterium te stoppen. Maar er deden zich nieuwe kansen voor.
Holland Casino was op zoek naar een geschikte locatie om een Europees kampioenschap
Mountainbike voor Casino medewerkers te organiseren. In de Stichting Wielerpromotion
Oostermoer vonden ze hun partner om dit in de Staasbossen Gieten-Borger te
organiseren. Het aansprekende evenement had op haar hoogtepunt meer dan 1400
deelnemers in de startboxen staan, met voorop de topsporters en daarachter de
breedtesporters.
Ondanks het succes moest de hoofdsponsor afhaken. Het was moeilijk om nieuwe hoofd
sponsor te interesseren. Ook het organiseren van twee steeds groter wordende
evenementen binnen en paar maanden had impact op het vergrijzende vrijwilligers
korps. Het bestuur besloot daarom de Hondsrugclassic in 2011 voor het laatst te
organiseren.
De Vereniging Gieter wielerronde had in de jaren tachtig (1983) in haar reglementen een
fietsclub opgenomen. Doel: samen zelf trainingsrondjes rijden en deel nemen aan
toertochten van diverse klassiekers, zoals Luik-Bastenaken-Luik, de Amstel Gold Race
maar ook “Den Store Styrkenproven” van Trondheim-Oslo in Noorwegen. Eind jaren
negentig werd besloten de Toer Fiets Club Gieten los te koppelen en op eigen benen te
laten staan. Zo konden ook niet vrijwilligers lid worden. Ook hier was de visionaire blik
van Jantienus Warners van belang. Nieuwe leden melden zich aan en werden enthousiast
gemaakt om als vrijwilliger ook actief te worden voor de organisatie van de evenementen
van de vereniging Gieter Wielerronde.
Het veldrijden in Nederland liep begin deze eeuw terug in belangstelling. Niet in de
laatste plaats door de minder aansprekende prestatie van Nederlandse renners. Ondanks
dat nam Jantienus in 2003 het penningmeesterschap van de beheersraad op zich. Die
functie heeft hij tot vorig jaar vervuld. (De competitie Superprestige ging in 2018 over
naar Flanders Classics.)
In 2014 was de animo voor de Superprestige tot een historisch dieptepunt gedaald. I.p.v.
de gebruikelijke ruim 3.500 toeschouwers kwamen er minder dan 1.300 betalende
toeschouwers af op het evenement. Met dank aan de Gemeente Aa en Hunze, de Rabo
bank, de overige vaste sponsoren, maar ook de beheersraad van de Superprestige kon
het tij worden gekeerd. Door de aansprekende prestaties van de Nederlandse
veldritrijders mag ook de Superprestige veldrit in Gieten zich weer verheugen in heel veel
toeschouwers.

Bij de beantwoording van de vraag: “Hoe kunnen we de wielersport in Drenthe in het
noorden weer vooruit helpen?” werd Jantienus natuurlijk ook betrokken. In 2011 zag de
stichting Stichting Regionaal Training Centrum Wielrennen Noord het levenslicht en werd
hij penningmeester. Vele ‘projecten’ deelname aan internationale wedstrijden van diverse
categorie renners in het noorden konden worden ondersteund. Het gereed komen van
een onoverdekte houten wielerbaan is Assen resulteerde in 2017 in een verzoek van de
KNWU zich uitsluitend te willen gaan bezig houden met het ontwikkelen van de
baansport. De aanzet verliep redelijk goed maar het ontbreken van een dak boven de
kombaan verhinderde de mogelijkheid om zich het hele jaar te kunnen bekwamen op de
baan in Assen en doofde het aanvankelijke enthousiasme. Een tegenvaller voor de
geboren bestuurder, die begin dit jaar een nieuw bestuur in staat stelde de wielersport in
het noorden multidisciplinair vooruit te helpen.
Karaktereigenschappen
Jantienus Warners is een organisatorisch duizendpoot een teamplayer. Hij heeft oog voor
het lief en leed van de vele vrijwilligers. Hij geniet er van om mensen hun talenten te
laten ontwikkelen en geniet er van te zien dat ze daarvoor de ‘credits’ krijgen en in de
schijnwerpers staan. Iets waar hij zich zelf bij voorkeur aan onttrekt. Zijn enthousiasme
en ervaring maken, dat er voor ieder probleem wel een oplossing gevonden kan worden
waarbij hij voorop loopt. Hij is daarbij nauwgezet in de uitvoering van de werkzaamheden
en niet snel tevreden. Voor degene die hem kent is dat geen probleem, maar voor de
nieuwe lichting is dat zeker in aanvang even wennen.
Dit jaar wordt de veldrit in Gieten voor de 44e keer georganiseerd en maakt het sinds
1989 voor de 30e maal deel uit van de Belgisch/Nederlandse Superprestige competitie.
Het is niet overdreven om te zeggen, dat het zonder Jantienus Warners nooit zo ver was
gekomen. Het had ook nooit zo lang geduurd als deze man, besmet met het DNA
wielervirus, met al z’n enthousiasme, kennis en kunde er niet was geweest.

