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Introductie nieuwsbrief
Dit is de eerste nieuwsbrief van onze fietsclub!
Er gaat heel veel informatie rond over onze fietsactiviteiten via het forum, twitter, whatsapp, en facebook. De
actief fietsende leden weten wel waar zij hun informatie vandaan kunnen halen.
Om ervoor te zorgen dat al onze leden actief worden benaderd en geïnformeerd over de activiteiten is de
nieuwsbrief opgezet.
Hierin kan informatie staan over ons clubgebeuren, fietstochten, vergaderingen, vacatures enz. Hopelijk worden
ook onze niet-fietsende leden hierdoor enthousiast gemaakt om mee te doen aan onze fietsritten, waaraan al
zoveel mensen heel veel plezier beleven.
De bedoeling is om de nieuwsbrief maandelijks te versturen, mits er voldoende te melden valt; dus voor de laatste
stand van zaken, onderlinge afspraken en dergelijke wordt wel verwezen naar de andere social media.
Racefiets-activiteiten
De racefietsers hebben het zomerseizoen inmiddels afgesloten met enkele fraaie tochten:
13 van onze fietsende mannen hebben 7 september de 225km van de fortenroute gereden. Dit is een zelf
georganiseerde clubrit langs een groot aantal monumentale forten van de waterlinie rondom Amsterdam.

Onze dames vormen inmiddels al een behoorlijk peloton binnen de club.
Terwijl de mannen over de winderige dijken bij Amsterdam reden, hebben zij een eigen dames-fietstocht gereden.
De eerste editie van de Daphny van den Brandt Classic. Deze tocht stond in het kader van Pink Ribbon en werd
verreden in Brabant.
In combinatie met Hijgend Trekken Wij Voort (HTWV voor intimici) is er in het weekend van 12,13 en 14
september een Ardennen-offensief ingezet; om dit seizoen nog één keer de klimspieren aan het werk te zetten
op de col de Haussire en vele andere vervelende heuveltjes die Jan Peppelenbos heeft weten te vinden.
Met ca 20 deelnemers is dat een geslaagde happening; waarbij er naast het fietsen ook voldoende hersteldrank en
culinaire hoogstandjes worden geserveerd.

Mountainbike activiteiten
De mountainbikers zitten intussen ook niet stil; Onder leiding van Michel Langmuur werd er 21 september nog een
dag tijdens de Mergel Heuvelland 2-daagse gefietst in Limburg door 6 van onze leden.
Waar de racefietsers rustig de zomer afbouwen gaat het mountainbike winterseizoen weer van start.
Op de dinsdagavonden wordt er in principe een rondje landgoederen-route gereden; en op de donderdagavonden
vertrekt de groep naar het parcours in Noordwijkerhout of richting Meijendel. Starttijd 19.00.
Het strand-fietsen is ook onderdeel van dat winterseizoen. De super moto’s en big apple’s zijn weer
ondergebonden en er is door veel leden diep geïnvesteerd in nieuwe zwarte strandbikes!
Op dit moment wordt er getraind voor de beach-classic 130km Hoek van Holland naar Den Helder op 9 november.
Dus als het getij meewerkt kan er op dinsdag- of donderdagavonden ook een strandrit gereden worden. Deze
ritten vinden plaats naast de reguliere mountainbike-ritten en de data en tijden zullen gecommuniceerd worden
via het forum op de website van de IJVK.

Vacatures:
Door het
aangekondigde vertrek
van Menno Boon komt
per juni 2015 de functie
van voorzitter van
Afdeling Wielersport
beschikbaar.

Wielercafe:

Nieuwe strandfietsers zijn ook van harte welkom bij onze strandritten!
Vergeet vooral je verlichting niet bij deze ritten.
Binnenkort wordt het trainingsschema van onze eigen mtb-trainer Oscar gepubliceerd op het forum.
Er zullen dan enkele strandtrainingen worden ingepland. Houdt voor de exacte data en locaties dus goed het
forum in de gaten de komende tijd.
Bericht vanuit het bestuur / Rob Onderwater:
Mountainbikebaan komt er
De ATB-baan op het voormalige vliegveld Valkenburg komt er. De vraag alleen is: wanneer. Het geld is door de
gemeente Katwijk beschikbaar gesteld. Er wordt nu gekeken op welke plek de baan komt te liggen. Op de
oorspronkelijke plek komen woningen en daarom is het beter een permanente locatie te zoeken. Als die is
gevonden, dan kan het snel gaan.
Zoals bekend zullen leden van de IJsclub Voorwaarts helpen met het onderhoud van de baan. De baan wordt
aangelegd door Patrick Jansen, de bekendste parcoursbouwer van Nederland.
Wordt vervolgd dus.
Wielercafé
Het 1e wielercafé is meteen de afsluiting van het zomerseizoen en vindt plaats op 11 oktober.
Vanaf 17.00 is iedereen welkom in het clubgebouw op de Goerie.
Na de bestuurlijke mededelingen wordt er dit keer een Indische hap verzorgd!
In verband met het verzorgen van de catering is aanmelden verplicht! Aanmelden uiterlijk 5 oktober bij:
dickvanderplas@gmail.com
Technische commissie
22 september jl. heeft de Technische Commissie vergaderd.
De highlights van de vergadering zijn:
Rob van den Oever treedt terug als lid TC; maar zal zich verder blijven inzetten in de activiteitencommissie.
Het afgelopen seizoen zijn er door de club veel activiteiten / fietstochten georganiseerd. Af en toe was dat zelfs te
veel. Daarom worden er voor volgend seizoen wat minder fietsritten georganiseerd onder verantwoording van de
fietsclub. Uiteraard wordt er wel volop medewerking verleend bij initiatieven die leden zelf opzetten.
De activiteitencommissie wil in januari met het nieuwe programma komen voor komend zomerseizoen.
De veiligheid van onze fietsritten is een belangrijk terugkerend item. Deze winter zullen de captains weer worden
voorbereid op het nieuwe seizoen. Ook een update van de reanimatie-cursus hoort daar weer bij.

De wielercafe’s worden
georganiseerd in de
bestuurskamer van ons
clubgebouw aan de
Goerie.
Het eerste cafe is 11
oktober. Verder op 29
november; 10 januari –
nieuwjaarsborrel, 21
februari en 28 maart.

Diversen
De Bike Motion beurs zit er weer aan te komen. Op 17, 18 en 19 oktober in de Jaarbeurs in Utrecht.
Daar moet je geweest zijn voor de nieuwste modellen, fietscomputers, accessoires, etc
Er lopen ook altijd wel bekende fietsers rond; Leon van Bon, Adri van Diemen, Tim Krabbé enz
Kaartjes in de voorverkoop t/m 16 oktober via website www.bikemotionbenelux.nl voor € 12,50
Kaartjes aan de kassa € 16,00
Er is zelfs een Ladies-Night op vrijdagavond de 17e voor € 5,00; Marianne Vos zal er zijn; en ook fietsende
schrijfster Nynke de Jong.
Column
Door Rob Onderwater:
Oneliners
Mijn moeder is van de oneliners. ´Hij kan zijn stront niet houden´, is er zo een. Dat wil
zeggen dat je iets tegen beter weten in heel graag wil.
Op vakantie in Griekenland moest ik aan mijn moedertje denken toen ik vanaf het
strand de bergen zag liggen. Ik had met mezelf de afspraak gemaakt om sportieve
rust te houden en alleen vakantie te vieren. En de gehuurde fiets alleen te gebruiken
om er met de vrouw op uit te trekken. Naar een afgelegen strandje bijvoorbeeld.
Maar de bergen werkten als een magneet. Ik kon mijn stront niet houden. Ik had inmiddels informatie ingewonnen
en in de omgeving lagen een paar leuke puisten. Nu moest ik mijn vrouw nog overtuigen om er alleen op uit te
trekken. ´Ga jij maar fietsen, dan ga ik lekker op het strand liggen´.
De klim was onverwacht pittig en de temperatuur was boven de 35 graden. Ik schatte het stijgingspercentage op
sommige delen rond de 10 procent. Het zweet parelde van mijn voorhoofd. Ik reed op mijn lichtste vernelling.
Omdraaien en verdapperen vochten om voorrang. Ik kreeg spijt. Mijn moeder kwam weer in mijn gedachten.
´Eigenwijs stuk vreten´ beet ze me altijd toe als ik weer eens niet naar haar had geluisterd.
Ik verdapperde. Het overwinningsgevoel op de top was daarom onbeschrijfelijk.

Wintertijd:
Met ingang van zondag
5 oktober starten de
zondagse fietsritten om
09.00 uur.

Reacties of bijdragen
aan de nieuwsbrief
insturen aan:
witteveenr@planet.nl of
wielersport@ijsclubvoor
waartskatwijk.nl

