Motivatie Zilveren Wiel voor Cor Rijpma
Cor Rijpma is 30 oktober 1959 geboren in Diepenveen. Hij woont tegenwoordig in het
Friese Oldeholtpade. Met zijn hele familie is hij in de jaren negentig verknocht geraakt
aan de wielersport. Zijn zoons Coen en Bart gingen wielrennen. Vanaf de jeugd bleven zij
zich verdienstelijk in het peloton voortbewegen tot in de categorie van de Elite/beloften.
Cor was als DJ en presentator al actief bij een lokale omroep en raakte door zijn kinderen nog
hechter bij de wielersport betrokken. Cor Rijpma zet zich inmiddels al meer dan 25 jaar in
voor de wielersport.
Veelzijdig Jurylid
Cor is iemand die het hart op de tong heeft. Zo had hij ook een mening over jury
beslissingen. ‘Als jij het zo goed weet, dan moet je het misschien zelf eens gaan doen,
Cor’ was een opmerking, die hem deed antwoorden: “Ja inderdaad, misschien moet ik
het zelf gaan doen“ en hij voegde de daad bij het woord. Cor volgde de juryopleiding en
slaagde in 1996 voor het jurylid examen.
Cor is een veelzijdig man. In de afgelopen 25 jaar had hij/moest hij er bloed, zweet,
tranen en gebroken ledematen voor over hebben in de diverse functies die hij vervulde.
We hebben Cor in de uitvoering van ploegleider, we hebben Cor in de uitvoering van
speaker, we hebben Cor in de uitvoering van motard voor de tijdwaarneming en we
hebben Cor in de ordonnans uitvoering.
En we hebben Cor als radio set beheerder. Die rol ging hij desgevraagd vervullen toen
Sjoerd Valkenburg door gezondheidsproblemen in 2018 deze taak niet meer kon
uitvoeren. Met hulp van Sanne Briggeman regelt hij dat niet alleen in het KNWU district
Noord.
Cor heeft in veel landelijke wedstrijden zijn kunsten vertoont. Niet altijd zonder
´kleerscheuren’. De laatste enkel breuk liep hij in 2019 op tijdens de Ronde van Drenthe.
Ter hoogte van de keienstrook bij Ees kon hij z’n motor niet meer in bedwang houden en
ging onderuit. Dat had grote gevolgen, ook voor de motor: ‘het beest’ werd verkocht!
Speaker
In district Noord vervult hij de laatste jaren ook weer vaker de stiel van ‘speaker’. Daarin
neemt hij op een enthousiaste en respectvolle wijze voor de kwaliteiten van de renners
de toeschouwers mee in het koersverloop van de wedstrijden en de kwaliteit van de
deelnemers.
Overigens is het niet alleen de KNWU die mag profiteren van zijn kwaliteiten. Cor is
jaarlijks vele malen gastheer/speaker op verschillende evenementen. Die variëren van
dorpsfeesten tot bedrijfsfeesten en ook voor de skeelerbond en de schaatsbond KNSB is
Cor speaker van dienst bij o.a. de marathons. Het mooiste moment uit zijn carrière is
mogelijk wel de Elfstedentocht van zaterdag 04 januari 1997. In Dokkum stond hij voor
35.000 schaatsgekken te entertainen. Hij kreeg hierbij van journalist Dick Heuvelman
van het Dagblad van het Noorden de titel: ‘De stem van het Noorden’.
Deze onderscheiding zal zeker niet de kroon op het vrijwilligers werk van Cor betekenen,
hooguit een kroontje. Hij behoort in het jurykorps met z’n bijna 63 lentes nog tot de
jongeren. Cor is met veel plezier actief in al zijn vrijwilligers werk, zowel in de wieler- als
ook de schaatsport. Deze onderscheiding doet wel recht aan de vele jaren, waarin nu al
bloed, botbreuken, zweet en tranen voorbij kwamen bij zijn inzet voor onze mooie
wielersport.
Natuurlijk heeft de jeugd de toekomst, maar zonder de inzet van mensen als Cor Rijpma
zal het niet lukken om ook de jeugd te interesseren dat er na een actieve wielercarrière
ook als jurylid een belangrijke bijdrage aan de wedstrijdsport gegeven kan worden.

