Wieler CV Bernard Pijper
De heer Bernard (B) Pijper is in 2018 dertig jaar actief in de (wieler)sport. In 2000 heeft
hij als eerste na samenvoeging van de KNWU districten Groningen, Friesland en Drenthe
in het nieuw geformeerde KNWU district Noord inhoud gegeven aan de taak van Sport
Technisch District Coördinator. Een veelomvattende klus waarbij onder
verantwoordelijkheid van het Districtsbestuur niet alleen de bestuurders van
verenigingen ondersteund en geadviseerd werden, maar ook met renners werd
meegetraind en ze door hem werden meegenomen en begeleid naar nationale en
internationale wedstrijden. Na 4 jaar werd hij in die functie opgevolgd door Danielle
(Lissenberg) Bekkeríng, de succesvolle marathon schaatsster.
In 2010 trad Bernard als secretaris aan van het KNWU district Noord en gelukkig voor
ons vervult hij díe rol nog steeds. Maar ook in de vorige eeuw was hij al actief als
bestuurder, organisator en trainer, wat hij overigens nog steeds is.
We kennen Bernard als een zeer aimabele man, díe nauwgezet zich voor meer dan 100
procent inzet voor zijn taak. Hij probeert daarbíj iedereen scherp te houden, is zeer
diplomatiek en probeert de gemoederen rustig te houden als het enigszins uit de hand
dreigt te gaan lopen. Hij heeft oog voor achtergronden, zoekt altijd eerst naar de
argumenten i.p.v. zo maar even "los uit die heup te schieten". Hij is inventief in zijn
denken, waarbij hij natuurlijk kan putten uit een rijke ervaring, die hij op veler gebied als
organisator, bestuurden, trainer, sport masseur en -begeleider heeft opgedaan.
Hij is plichtsgetrouw, wat hij belooft komt híj na. Het irriteert hem als anderen dat niet
doen, maar hij weet zijn onvrede zodanig te verwoorden dat hij nog juist aan de goede
kant van de lijn blijft waardoor anderen alsnog worden aangemoedigd om te leveren wat
er gevraagd en toegezegd is. Niet in de laatste plaats omdat hij veel bewondering en
waardering ontvangt voor de nauwgezette en zeer accurate werkwijze waarop hij als
secretaris de administratie verwerkt en ook bewerkt.
Zijn journalistieke inslag maakt dat híj gemakkelijk schrijft en uitblinkt om in heldere
bewoordingen weer te geven wat hij bedoelt. Het aantal bezoekers waar de vernieuwde
website van ons district zich dagelijks in mag verheugen is vooral op zijn conto te
schrijven. Korte actuele verslagen bij voorkeur voorzien van foto's die hij ook zelf
voortreffelijk weet te maken dragen daar aan bij.
Naast alle kwaliteiten die Bernard onmiskenbaar heeft is hij gewoon een lieve zorgzame
empathische man, die oog heeft voor anderen. Ze helpt en ondersteunt, maar ze niet
"pampert"- Nee, het woord opvoeding is daar meer op z'n plaats. Hij zet mensen aan zelf
verantwoordelijkheid te nemen als mens, ais renner en als bestuurder. Hij werkt daarbij
graag samen en is ook op zijn leeftijd nog steeds nieuwsgierig en staat open voor
feedback.
In dat kader merk ik nog op, dat ik als nieuwe voorzitter van het KNWU district Noord
eind 2014 met zijn enthousiaste hulp een schríjven heb gemaakt om bestuurders aan te
moedigen een CV aan te leggen van hun vrijwilligers v.w.b. hun werkzaamheden. Doel:
aanvragen voor een onderscheiding niet alleen binnen de KNWU maar ook daar buiten
om deze succesvol te kunnen indienen. Zijn opmerking daarbij is me steeds bijgebleven:
"Rikus, ik ben blij dat er nu eindelijk eens iemand is die aandacht heeft voor al die
vrijwilligers, die zich al jarenlang inzetten voor de (wieler)sport. De vele jaren dat velen
zich belangeloos inzetten komt nogal eens ten einde bij een verschil van mening in een
bestuur en dan zijn ai die vele jaren in eens niet meer in beeld. Zo moeten we niet
omgaan met vrijwilligers. Er moet meer oog komen voor vrijwilligers, dat verdienen ze!"

Het aanleggen van een sport CV is daarvan een voorbeeld waar ook ik nu kortheidshalve
naar kan verwijzen waar het Bernard zelf betreft.
Als secretaris van het KNWU district Noord blijft Bernard minimaal nog een jaar actief en
zal ook daarna zeker niet voor de wielersport verloren zijn. Al met al is Bernard al vanaf
1988 als vrijwilliger actief, heeft als STDC veel werk verzet en draagt hij vanaf 2010
bestuursverantwoordelijkheid binnen het bestuur van KNWU district Noord.

Bestuurlijke functies
1988 - 1992 secretaris wielervereniging L.W.V. De Friesche Leeuw.
1991
1991
1995
2000

- 2006: voorzitter wielercomité Ronde van Franeker'
– 1997: bestuurslid comité Wieler Vierdaagse van Friesland.
– 2006: voorzitter Gonnie Brouwer - Memorial wielerwedstrijd
- 2004: Sporttechnisch District Coördinator en District Contactpersoon voor
verenigingen KNWU District Noord
2006 - heden: voorzitter Gonnie Brouwer Waarderingsprijs
2010 - heden: secretaris KNWU District Noord
Trainings- / begeleidingsactiviteiten
Gediplomeerd wielrentrainer A (1995) en B (1997)
Gediplomeerd sportverzorger / sportmasseur NGS (1995)
Verzorgen kennismakingsprojecten, fiets clinics en lezingen/presentaties
1995
1997
1998
1997
2016

- heden: fietstrainer STG. De Pinguïns
- wielrentrainer -Jeugd t/m Junioren- W.V. Drachten (nu: Kapenga Home Center)
- 1999: ploegleider / trainer Junioren wielerselectie district Friesland / Groningen
– 2002: ad hoc soigneur/verzorger diverse wielerploegen.
- heden: trainer Franeker wíelerclub FWC

Auteur wielerboeken
1990: 50 jaar LWV De Friesche Leeuw
1998: Wielrennen in Friesland door de Eeuwen heen (Coproductie Martinus Jongsma)
2O00: De Ronde van Franeker
2OO5: Gonnie Brouwer, Sport als Levenswijze

