Nieuwsbrief nr 3 december 2014

Racefiets-activiteiten
December alweer; er ligt weer een druk fiets-seizoen achter ons.
Zolang het weer het toelaat wordt er op de zondagmorgens nog steeds enthousiast gefietst door de winterharde
fietsers onder ons. Albert verzorgt daarbij vaak de routes.
Maar we kunnen ook weer vooruit kijken. De activiteitencommissie heeft de plannen voor de clubritten voor
komend jaar gereed; dus daarmee kan iedereen ook de eigen fietsplanning weer gaan invullen.
Mountainbike activiteiten
Het mountainbikeschema voor de komende maand staat op de website IJVK.
Door Oscar wordt er een strandtraining gegeven op zaterdag 21 december; 09.30 vertrek bij de Goerie.
EHBO-avond captains:
Onze captains zijn onlangs weer geïnstrueerd
in het optreden bij fiets-ongevallen.
Ook in onze club komt dat helaas regelmatig
voor.
Goed dat deze mannen dat allemaal voor onze
veiligheid over hebben!

Strandfietsen:
Zaterdag 21
december:
Strandtraining door
Oscar
Vertrek om 09.30
vanaf de Goerie

Activiteitencommissie:
Mountainbike:
De oliebollenrit op de mountainbike vindt plaats op: Zaterdag 27 december 2014 in de Loonse en Drunense
Duinen. Het parcours is een rondje van 25 kilometer; die kan dan naar eigen keus 1 of 2 keer gereden worden.
Aanmeldingen via de ritregistratie op de IJVK-website.
Door Michel Langmuur worden de volgende MTB-ritten georganiseerd:
Zondag 15 maart 2015: Gulpen
Zaterdag 19 september 2015: Mergelheuvelland 2-daagse (alleen de zaterdag)

Racefiets:
Zondag 11 april 2015: Amstel Gold Race bordjesroute. We rijden deze rit als club zelfstandig, een week voordat de
gekte rondom de AGR losbarst. Toegankelijk voor alle niveaus, de rit bedraagt 100-120 kilometer. Bij slecht weer
verplaatsen we die naar de maand juni.
Zaterdag 2 mei 2015: Ardennenrit voor de C-rijders onder leiding van Jan Peppelenbos. Alle niveaus natuurlijk
welkom maar er wordt een C-snelheid aangehouden. We starten vanuit het plaatsje Coo.
Voor de liefhebbers plakken we hier op zondag 3 mei nog La Phillippe Gilbert aan vast, die start vanuit Aywalle, dit
ligt op een half uur rijden van Coo. Overnachting door de leden zelf te regelen.
Zondag 10 mei 2015 (let op dit is moederdag): Ronde van Nijmegen. We bieden hier de Pro Challenge Route aan
van 160 km voor de A/B rijders en de Classic Route van 120 km voor de B/C rijders
Fortenroute: datum wordt nog bepaald in de zomer van 2015.
Dames:
De dames gaan zelf een ladies only rit organiseren, datum wordt in de loop van het jaar gecommuniceerd.
Fietsweek Mallorca
Een fietsweek op Mallorca: van zondag 19 tot en met zaterdag 25 april
Een uitnodiging per email om de leden hiervoor uit te nodigen is 26 november al verstuurd. Dit gaat via de
organisatie van Fred Rompelberg. Chris Weegink en Jan de Vreugd zijn hierbij betrokken.
Weekend Ardennen (combi IJVK/HTWV)
Dit weekend wordt wederom door Jan Peppelenbos georganiseerd en vindt plaats van vrijdag 11 tot en met
maandag 14 september. Nadere informatie volgt nog.

Oliebollenrit op de
mountainbike:
27 december
2x25 km op parcours
van de Loonse en
Drunense duinen

Door Menno Boon:
Wat doet-ie nou?!
Toen ik door Riekel werd gevraagd om een stukje aan te leveren voor de nieuwsbrief, om eens wat uit te wijden
over de taken voor de voorzitter van Afdeling Wielersport, gingen mijn gedachten meteen terug aan een van de
eerste vergaderingen met het Hoofdbestuur van IJVK die ik meemaakte. Dick zal zich deze vergadering ongetwijfeld
ook goed kunnen herinneren.
Het ging over van alles en nog wat. Onderwerpen die vooral de schaatsers aangingen, of alleen het hoofdbestuur
zonder dat de leden van Afdeling Wielersport daar iets mee op hadden. Denk daarbij aan verzoeken van scholen
om het clubgebouw te mogen gebruiken voor sportdagen en dergelijke, of mogelijk te plegen voorbereidingen
voor een periode van vorst waarbij alles moet wijken voor een korte periode waarin geld voor de club valt te
verdienen. Allemaal zaken die je niet direct op je af ziet komen als je “ja” zegt tegen voorzitterschap van een
Afdeling Wielersport, maar die je er wel “gratis” bij krijgt.
Mijn inzet tijdens een van die eerste vergaderingen was echter iets waarmee we nog steeds op elke training
worden geconfronteerd: de clubkleding en de plaatsing van de logo’s. Toen wij ons voorstel presenteerden hadden
we niet het minste vermoeden dat de beoogde plaatsing van het logo van IJVK op de shirts aanleiding zou zijn voor
een heftige discussie over de rijke geschiedenis van de club. Niet iets om lichtvaardig
op te vatten, zo bleek. Geschiedenis waar ik toen nog maar weinig van wist, maar
waar ik na vijf jaar zitting te hebben genomen in het Hoofdbestuur langzaam maar
zeker meer over aan de weet ben gekomen. Dan leer je ook dat belangen die vanuit
het oogpunt van de Wielertak zo logisch lijken, lang niet altijd in het belang van de
IJsclub liggen, en vice versa. Koffie drinken beneden op de dinsdagen? Dat kan, maar
we moeten wel rekening houden met onze huurder. Een Indische hap op
zaterdagmiddag? Niet eerder dan we hebben afgestemd met SenR, natuurlijk.
Sponsoring? Moet dat niet in lijn worden gebracht met de sponsors die reeds actief
zijn bij de schaatsers? Overleg met politieke partijen over de waarde van
verenigingen voor de samenleving en de bijdrage die we kunnen leveren, overleg
met gemeente over de aanleg van een mountainbikeparcours... allemaal afwegingen,
waar soms een lange adem voor nodig is.
Ik leg mijn voorzitterschap van de Afdeling Wielersport neer na de ALV van juni volgend jaar, waarover ik jullie al
eerder berichtte. Voor die tijd hoop ik dan ook een opvolger te hebben gevonden die het leuk vindt om de
belangen van de Wielertak af te wegen tegen die van IJVK als geheel en daarbij politiek te werk weet te gaan. Ik
ervaar de vergaderingen met het Hoofdbestuur als enthousiasmerend én leuk, waarbij stevige discussies niet
worden gemeden en belangen op een goudschaaltje kunnen worden afgewogen. Daar moet je wel van houden.
Het zijn niet veel vergaderingen per jaar, maar ook per email wordt veel afgestemd. Dat is prima te doen, tussen de
bedrijven door. Heb je goede ideeën over de richting die IJVK op zou moeten, of vind je het gewoon leuk om meer
te betekenen voor je vereniging dan het vervullen van je koffiedienst (pssst... bestuur is uitgezonderd van
koffiedienst hè!), laat dan even wat van je horen.
En oh ja, uiteindelijk hebben we een voor iedereen aanvaardbare plaatsing van het logo weten te vinden, maar sta
er even bij stil, als je de volgende keer je clubkleding aantrekt. We hebben er met plezier voor gestreden, en achter
dat logo gaat een mooie historie schuil, waarmee de Wielertak inmiddels onlosmakelijk is verbonden!

Diversen:
Via Dick van der Plas kwam dit bericht binnen:
Leuk om sportverslag-icoon Mart Smeets live mee te maken tijdens zijn boekbespreking in de Oude Tol:

Wielercafé:
Het volgende wielercafé
is op 13 december

Column:

