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CV Teun van Duuren
Teun van Duuren is niet alleen een wielerman in hart en nieren, nee het zit ook in z’n
genen. Zijn kinderen zijn net zo verknocht aan de wielersport als Pa. Ook zij vervullen
uiteenlopende taken binnen de wielersport in district Noord, zoals ook hun vader deed.
Hun vader begon zijn actieve wielercarrière begin jaren ’60 bij de Leidse Ren- en
toervereniging, LRTV Swift. Om precies te zijn in 1962. Tot 1978 kwam hij als
licentiehouder in de diverse wedstrijden voor deze club uit. Door een verhuizing naar het
Drentse land sloot hij zich in ’78 aan bij de WV De Peddelaars in Hoogeveen.
Teun kwam in ‘een warm nest’. Hij werd in 1978 gevraagd als trainer voor de categorie
Nieuwelingen en werd als vanzelfsprekend ook de begeleider van de talent volle groep.
Teun begeleidde ze 8 jaar naar binnen-, maar ook buitenlandse wedstrijden.
‘An passant’ werd hij in 1980 ook gevraagd om als bestuurslid toe te willen treden. Teun
had ook het vermogen om zijn ideeën en voorstellen goed weg te schrijven. Daardoor
was een plaats in de redactie van het clubblad van de Peddelaars in 1983 natuurlijk voor
de hand liggend.
In 1987 besloot Teun te stoppen met het rijden van wedstrijd. Ook het trainerschap bij
de categorie Nieuwelingen beëindigde hij. Nieuwe uitdagingen kwamen op z’n pad.
Hij werd vriendelijk doch dringend verzocht toe te willen treden tot het organisatie
comité van de “Ronde van Drenthe”. En zo geschiede in 1988. Toen er vier jaar later in
1992 een nieuwe voorzitter nodig was, werd Teun ‘de man’ die de Ronde van Drenthe
met heel veel vrijwilligers ‘in de lucht’ wist te houden.
Acht enerverende jaren van vele uren vrijwilligers werk met nog een baan, een gezin en
daarnaast nog bestuurslid zijn van een grote wielervereniging maakten dat hij 1996
wenste terug te treden.
Rond de eeuwwisseling kwam er een nieuwe uitdaging op z’n pad. De WV de Peddelaars
had dringend behoefte aan een nieuwe voorzitter en wie was daar met al zijn kwaliteiten
en al zijn ervaring nu niet meer geknipt voor dan: Teun van Duuren!
De man, besmet met het wielervirus stemde wederom toe om ook ‘deze klus’ op zich te
nemen. Ruim zes jaar zwaaide hij ook hier de scepter, of beter gezegd: hij liet de scepter
zwaaien. Teun van Duuren heeft het vermogen om anderen in hun kracht te zetten. Hun
de goede dingen zelf op te laten pakken en te laten uitvoeren. Zij zijn er daarbij van
verzekerd, dat hij op de achtergrond altijd aanwezig is voor raad en daad.
In 2006 bedankte hij, maar het virus laat niet los en het bloed kruipt waar het niet gaan
kan. In 2007 ziet de toenmalig voorzitter van het KNWU district Noord, Gerrie Heeringa
de kans schoon om hem als zijn plaatsvervanger in het districtsbestuur te krijgen. Hij
wordt daarnaast tevens verantwoordelijk voor de portefeuille “Weg”. Uit dien hoofde
heeft Teun veel te maken met de Sport Technisch District Coördinator. (STDC).
Toen er in noord ook een Regionaal Trainings Centrum(RTC) ging verrijzen werd Teun
voorzitter van het Stichtingsbestuur RTC Noord.
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In 2015 verzocht Teun of het bestuurlijk ook ietsje rustiger kon worden. Van de
portefeuille “Weg” ging hij naar de portefeuille “Off road” en werd het plv.
voorzitterschap herbelegd binnen het district bestuur.
De overgang had nog maar net z’n beslag gekregen of Teun begon ernstig met z’n
gezondheid te tobben. Bijna een jaar lang heeft het geduurd voordat hij weer voldoende
was hersteld om ook bestuurlijk weer een bijdrage te kunnen leveren aan de wielersport,
zijn wielersport. Maar dat wachten op zijn hernieuwde inzet was het meer dan waard!
Ondanks het gegeven dat hij weinig affiniteit had met het Mountainbiken, was hij wel de
man die de omgeving in beweging wist te brengen. Naast de succesvolle ICW
wintercompetities voor veldrijders en MTB, wordt er nu voor het eerst dit jaar een
zogenaamde MTB Zomer Cup ICW wedstrijdreeks georganiseerd.
Daarnaast is Teun als voorzitter van het RTC baan druk bezig met een selectie. Bezig
met activiteiten te ontplooien om de baansport in het noorden van het land tot wasdom
te brengen. Naast deze ‘aanjaag functie’ is hij binnen het bestuur van de KNWU district
Noord ook nog actief in de ondersteuning van het aankomend bestuurslid, Paul Boer. Er
is voorzien dat hij in de najaarsvergadering de huidige portefeuille “Off road” binnen ons
bestuur gaat overnemen.
Als voorzitter van het RTC blijft Teun overigens nog actief. Teun is dus na zijn afscheid
als bestuurslid van KNWU district Noord nog zeker niet voor de wielersport verloren.
Al met al is Teun al vanaf 1978 als vrijwilliger actief en vanaf 1980 draagt hij
bestuursverantwoordelijkheid, momenteel nog steeds als voorzitter het RTC Noord.

