Wieler CV Wolter Zwart
Wolter Zwart, geboren op 17 november 1947 in Heerenveen, is al vanaf 1961 actief in
de wielersport. Hij begon z’n fiets carrière in 1961 bij de WV Olympia in Heerenveen. In
1966 werd hij lid van de KNWU toen hij desgevraagd toetrad tot het bestuur van de WV
Olympia. Hij werd belast met het penningmeesterschap. Later werd hij hier ook
voorzitter.
Bijna vanzelfsprekend trad hij toe tot de Stichting Wielerpromotie Olympia Heereveen
(St. SWPO). Die stichting ontpopte zich als een organisator van veel aansprekende
wielerevenementen in het Friese.
In 1969 werd Wolter daarnaast ook jurylid. In de loop van de jaren viel hij op door zijn
persoonlijke kwaliteiten. Rustig blijven in hectische situaties schijnt niet iedereen te zijn
gegeven. Gepaard gaande met zijn toenemende ervaring maakte het, dat hij met alle
jurytaken belast is geweest. In 1994 kreeg hij voor 25 jaar jurywerk bijna
vanzelfsprekend het “zilveren wiel” van de KNWU uitgereikt.
Naast z’n inbreng bij de W.V. Olympia, St. SWPO en het jurywerk werd hij in 1978
ploegleider. Samen met ploegleider Piet Hoekstra ( oud profwielrenner, de locomotief van
Dokkum genoemd en gewezen ploegleider van het KNWU damesteam) heeft hij jaren
lang met o.a. de Batavus ploeg, nationaal en internationaal aan diverse koersen deel
genomen. Zijn samenwerking met Piet in de ondersteuning bij de begeleiding van de
Nationale KNWU Vrouwenploeg was er één van “twee handen op één buik”. In 2003 werd
de stekker uit de Batavus ploeg getrokken. Wolter stopte toen met het ploegleiderschap.
Wolter is een man die je, zoals ze dat zeggen “niet zo snel de pis lauw maakt”. Hij weet
de rust en kalmte te bewaren als de gemoederen hoog oplopen en geniet aanzien bij het
jurykorps. Dat bracht voormalig consul Lammert van Hal er toe om Wolter over te halen
om het consul schap op zich te willen nemen. Na ruim 39 jaar jurylid te zijn geweest
werd hij in 2009 Consul van het KNWU district Noord. In die functie is hij nog steeds
actief. Als zodanig is hij ook adviseur van het bestuur van de KNWU district Noord.
Vanuit zijn consul schap is hij in 2013 ook gevraagd om zijn bijdrage te willen leveren in
de Commissie Jury & Reglementen van de KNWU. Daarin gaat het er naast de regels
vooral ook om hoe je met en zonder regels “de kerk in het midden” weet te houden bij
de problemen en uitdagingen waar ook de wielersport voor staat. Wolter heeft daarbij
een aangeboren talent om handig onhandig te zijn.
Zaken die om een oplossing vragen schuift hij door op andere bordjes. Daarbij cijfert hij
zijn eigen kwaliteiten zwaar weg in het waarom van zijn actie. Zijn persoonlijkheid en zijn
natuurlijke charme maken dat hij er links - of rechtsom altijd mee weg weet te komen.
Het is weinigen gegeven om op zijn leeftijd nog figuurlijk gesproken “te kunnen dansen
op het slappe koord” en problemen bespreekbaar en opgelost te krijgen.
Hij is niet een man van grote stukken tekst in beleidsplannen. Laat staan dat hij ze zelf
vervaardigt! Nee, voor dat soort administratief werk heeft Wolter onzichtbare
secretaresses achter de hand. Zoals in de persoon van zijn (helaas te vroeg overleden)
vrouw Margriet, zijn dochter Natasja en Karin, z’n huidige verloofde. Wolter is
pragmatisch in zijn aanpak: “Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals
het kan”. En dan vooral niet zeuren!
Als zaken verkeerd zijn gegaan, ook in onderlinge communicatie, dan wordt het
uitgesproken en wordt er over gegaan tot de orde van de dag. Wolter is niet
haatdragend. Zonde van de tijd, vindt hij. Maar vergeten doet Wolter de voorvallen niet.
Op de momenten dat het in z’n kraam te pas komt is hij er een meester in om met het
nodige cynisme even te laten voelen, dat hij zo’n voorval niet als plezierig heeft ervaren.

