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STRANDRACES
Het is het seizoen van de strandraces en Beach Classics e.d.
Dit jaar wordt voor het eerst de Katwijkse strandrace georganiseerd. Het wordt een spektakelstuk;
fiets mee of ga kijken op 7 november!!
En we hebben deze maand alweer een scoop (nieuwtje) - Lees dus snel verder!!

VAN DE VEURZITTER
Dat meer dan de helft van onze leden de gratis Indische Hap aan zijn neus en smaakpapillen voorbij
heeft laten gaan, kan ik nog wel begrijpen. Het leven is al druk genoeg en vrije tijd is schaars. Maar dat
deze lieden ook mijn afscheidsspeech voor onze uittredende voorzitter Menno Boon hebben gemist,
is natuurlijk onverteerbaar. Vooral voor hen, maar ook voor degenen die het nog eens willen nalezen
én de geschiedschrijving, hier een samenvatting van de tekst.
Beste Menno,
‘Jouw ware betekenis voor de vereniging werd mij pas goed gewaar door de woorden van Chris
Weegink tijdens een fietsritje in het kielzog van Albert. Terugkijkend op zijn eigen rol als ‘founding
father’, zei hij: ‘Het oprichten van een vereniging is een fluitje van een cent. Dat kan iedereen. Maar
zorgen dat die na vijf jaar nog bestaat. Daarin schuilt de ware uitdaging.’
En hier staan we, na vijf jaar.
Ik weet nog dat we samen als een tweekoppige bestuursdraak begonnen en de taken verdeelden
zoals dat in het leger gaat. Ik kon schrijven, maar niet rekenen, dus ik werd penningmeester. Menno
secretaris. Toen we na een paar jaar versterking kregen van mensen die er echt verstand van hadden,
werd ik alsnog secretaris en kreeg Menno het erebaantje van voorzitter. Tenminste, dat dacht ik.
Eén van de hoofdredacteuren die ik bij het Leidsch Dagblad heb versleten was de onwetendheid over
de zwaarte van zijn ambt een keer zo beu, dat hij een workshop hield voor het personeel met de titel:
‘Wat doet zo’n hoofdredacteur nu de hele dag?’ Die heb ik toen aan mij voorbij laten gaan, maar in de
paar weken dat ik de hamer van je heb overgenomen, weet ik wel wat een voorzitter de hele dag
doet. Vooral trekken aan paarden die op sterven na dood lijken te zijn. Dat gebeurt voornamelijk
achter de schermen, buiten het zicht van iedereen. Deze week moest ik met Rob Onderwater
verschijnen voor een tribunaal van ambtenaren, GOA’s en politiemensen om te verdedigen waarom
wij in godsnaam op het strand wilden fietsen. En gisteren schoven we anderhalf uur aan om te
luisteren hoe de omgevingsvergunning, de flora- en faunawet en het bestemmingsplan het nog steeds
onmogelijk maken dat we een mountainbikeparcours op vliegveld Valkenburg hebben.
Ik heb ook al een keer een vergadering van het hoofdbestuur van de IJsclub mogen meemaken, waar
ik heel enthousiast weer met dezelfde onderwerpen kwam die Menno vijf jaar geleden ook al
aankaartte.
Het duurt allemaal lang en het kost moeite om dat enthousiasme te bewaren en daarom is het goed
dat je de fakkel overdraagt aan een jongere generatie. En bovendien, ik heb de hele dag toch niks
anders te doen.
Verder is ook enig opportunisme mij uiteraard niet vreemd. Het is oogsttijd. Van alle plannen die jij in
de afgelopen vijf jaar in de steigers hebt gezet, kunnen er de komende periode ongetwijfeld enkele
worden verwezenlijkt.
Dat maakt mijn eigen voorzitterschap nu al tot een succes.
Dank daarvoor!’

Wielercafé:

Dick van der Plas

De wielercafé’s worden
gehouden in de
bestuurskamer van ons
clubgebouw aan de
Goerie.
Het eerste café is op 14
november vanaf 17.00

GETROUWD
Voor wie het nog niet heeft gehoord..
Patrice en Anca zijn getrouwd!!
Uiteraard feliciteren wij hen van harte met hun huwelijk en wensen hen samen alle geluk toe.

VAN HET BESTUUR
Club verzet (financiële) bakens
Als onderdeel van de IJsclub Voorwaarts Katwijk heeft onze wielerclub vijf jaar geleden gastvrij (en
voordelig) onderdak gevonden op ‘ons’ complex De Goerie. Steeds vaker is daarbij gebleken dat wij
andere eisen stellen aan deze accommodatie dan bijvoorbeeld de schaatsers, die hun sport veelal
elders beoefenen en voor wie De Goerie minder een ‘thuis’ is.
Voor de plannen om De Goerie meer ‘ons’ clubgebouw te maken, wil
het bestuur van de afdeling Wielersport de komende periode ook
binnen onze eigen begroting geld vrij maken. Oude wensen als
bijvoorbeeld fietsenrekken, langere openingstijden en een gezellige,
eigentijdse inrichting kosten geld, net als een gebruiksvriendelijke
website.
Het komende jaar willen we wat financiële bakens verzetten om –
uiteraard via de wet van de geleidelijkheid – een aantal van die wensen
te vervullen. Niet door de contributie te verhogen, maar wel door
andere keuzes te maken in de uitgaven. Een concreet voorbeeld: de –
vrije dure – EHBO- en reanimatiecursus voor de wegkapiteins willen we
onderbrengen in een gratis programma van onder meer de gemeente
Katwijk en het geld dat we hiermee besparen, direct investeren in de
aanschaf van nieuwe rekken om racefietsen goed en veilig rond ons
clubgebouw te stallen.
Nieuwe leden geven we niet langer vrijwel hun gehele lidmaatschapsgeld terug in de vorm van (bijna
gratis) fietskleding, maar laten dit bedrag ten goede komen aan de hele club. Immers, mensen die een
jaartje bij ons komen fietsen en het dan voor gezien houden, kosten de vereniging handenvol geld.
Dat kunnen we beter gebruiken voor investeringen in het gebouw en in leden die onze club trouw
blijven.
En zo zijn er nog wel meer uitgaven te bedenken die de komende tijd tegen het licht worden
gehouden. De keuzes zullen voor jullie zo transparant mogelijk worden gemaakt en de bedoeling is dat
je er ook direct iets voor terug ziet. In elk geval nog voor het begin van het seizoen 2016.
Dick van der Plas

Katwijk krijgt zijn eigen ‘Classic’
De nieuwe opzet van het aan onze club gelieerde evenement Katwijk
Fietst werpt deze maand november al zijn schaduwen vooruit met de
vernieuwde Strandrace Katwijk, waarvoor we tussen de 200 en 300
deelnemers aan de start verwachten. Maar ook de voorjaarseditie van
2016 krijgt nu langzaam vorm.
Eerder liet ik jullie weten dat het evenement Katwijk Fietst van de
Boulevard naar ons eigen terrein De Goerie gaat, waar op de
skeelerbaan de dikke banden-race kan worden afgewerkt, en het
startsein wordt gegeven voor onze eigen ‘Katwijk Fietst Classic’. Door
onze routewizzards Albert van der Meij en Rob van den Oever is
gesleuteld aan tochten over 80 en 150 kilometer, die via onze eigen
Duin- en Bollenstreek voeren naar (onder meer) de Haarlemmermeer,
het Noordzeekanaal en het Amsterdamse Bos. Er is zelfs – als we
daarvoor toestemming krijgen – een rondje over het vliegveld
Valkenburg in opgenomen.
De tochten zijn inmiddels ook aangemeld voor de NTFU-kalender en we
hopen uiteraard dat we op termijn net zo succesvol kunnen zijn als de
Joop Zoetemelk Classic en de Rabobank Bollenstreek Classic.
Uiteraard is er ook nog de (bescheiden) toertocht van de Lions Club
Katwijk over een kilometer of 40, die vooral bedoeld is voor gezinnen en
incidentele fietsers, al of niet met E-bike.
Het achterliggende doel van deze nieuwe opzet is om het evenement
meer aan onze club te binden, maar ook om leden van onze vereniging
nadrukkelijker te laten deelnemen. Bij de loodzware strandrace oude stijl
en het criterium hadden we voornamelijk de lasten, maar niet de lusten.
Nu kunnen we ons prachtige terrein openstellen voor een breed publiek
en – naar ik hoop – vele honderden fietsliefhebbers kennis laten maken
met onze streek. En hopelijk doen er veel van jullie ook daadwerkelijk
mee. Maar niet iedereen, uiteraard, want we hebben ook ‘handjes aan
de ploeg’ nodig ;).
We houden jullie op de hoogte!
Dick van der Plas

BERICHT VAN ONZE SCHAATSAFDELING
Beste wielerfanaten,
We zijn weer begonnen met schaatsen! Wil je de techniek ook onder de knie krijgen? Of wil je gewoon
eens twee proeflesjes meedraaien? Op zaterdagavonden van 19 tot 20 uur schaatst onze club in
Leiden in de ijshal aan de Vondellaan.
Voor deelname of proeflessen kun je je melden bij leden@ijsclubvoorwaartskatwijk.nl, of bel met
Johan van Rhijn (06-22458912).

VEILIGHEID - FLAG MII: DOWNLOAD DE APP!
In de regio Hollands Midden is door de ambulancedienst een noviteit geïntroduceerd op de 112meldkamer. Dankzij deze nieuwe ontwikkeling is het mogelijk om automatisch op de meldkamer te
laten zien waar je bent.
Via een app, maar ook door een link te activeren op je smartphone kun je in geval van nood snel je
positie duidelijk maken. Vooral bij fietstochten in de polder en door de duinen, waar niet eenvoudig is
duidelijk te maken waar je precies bent, kan dit een onmisbare app zijn op je telefoon.
Download nu de gratis app van FLAG MII en meld je aan!
De app van Echo112 is vele malen minder dan deze app

KATWIJK FIETST STRANDRACE
De Strandrace op 7 november a.s. loopt qua voorbereidingen voortvarend. De inschrijvingen lopen
goed. Wat mij echter opvalt is dat iedere strandrijder, of mountainbiker met strandbanden van de
club nog niet heeft ingeschreven. Om dit evenement tot een succes te maken, roep ik die mensen op:
schrijf in! Het kan tot 2 november voor een tientje. Daarna 15 euro.
Dit is je kans om je te meten met o.a. oud-prof fietser: Erik Dekker

Rob Onderwater

VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE
MTB toertocht
’s Zomers zijn er de georganiseerde clubritten voor de racefietsers. ’s Winters de strandraces en MTBtrainingen. Rond Oud en Nieuw wordt gezamenlijk de Oliebollentocht op een MTB-parcours gereden;
dit jaar op een nog te bepalen plaats en datum.
De hele winter door zijn er in de weekenden leuke MTB-toertochten te rijden voor de liefhebbers.
Om te peilen of er interesse voor bestaat is er vanuit de activiteitencommissie een voorstel om aan
een georganiseerde toertocht mee te gaan doen: dit is een toertocht en geen wedstrijd; dit is dan ook
een laagdrempelige rit, waarbij mtb-ers op elk niveau kunnen meedoen.
Er is gekozen voor de Bar-end toertocht met start in Hoenderloo op zondag 15 november a.s. Zie
website www.bar-end.nl of www.ntfu.nl voor meer informatie.
Er kunnen 3 afstanden gereden worde: 35, 55 of 75 kilometer. Zelf heb ik vorig jaar de 75 km gefietst;
het is een fantastisch mooie rit, hoofdzakelijk door de bossen en hei rondom Hoenderloo. Ik ben niet
een zeer ervaren mtb-er, maar met een goede basisconditie is het prima te doen. Een leuke tocht,
goed georganiseerd en het is gewoon fantastisch mooi om door die bossen te fietsen.

MTB toertocht:
15 november as
35,55,75 km
Hoenderloo

Dus voor degenen die niet zo snel op een dergelijke tocht zullen afstappen maar het misschien toch
wel eens willen meemaken: meld je aan via de ritregistratie of mail naar witteveenr@planet.nl
Bij voldoende animo en goed weer, kunnen we zien of we met een leuke groep naar Hoenderloo
afreizen - eventueel met de club-fietskar. Iedereen kan dan op zijn of haar eigen niveau en snelheid
een route rijden. Inschrijfgeld € 5,-- ter plekke te betalen.
Riekel Witteveen
Aanmeldingen race-toertochten
Het lijkt wat aan de vroege kant, maar er zijn al diverse toertochten waarvan de inschrijvingen nu al
geopend zijn:
-

Omloop Tom Schouten: 13 maart 2016

-

Ronde van Vlaanderen: 2 april 2016

De Ronde van Vlaanderen gaat voor de 100e editie. Het zou best heel snel volgeboekt kunnen zijn Wacht dus niet te lang met jouw inschrijving!

Tekstuele bijdragen:
Dick van der Plas
Rob Onderwater
Patrice Luscuere
Johan van Rhijn
Riekel Witteveen

WIELERCAFÉ
e
Binnenkort gaan de wielercafé’s weer van start. Elke 2 zaterdag van de maand is de bar van de
e
Bestuurskamer op de 1 verdieping voor ons geopend. Het eerste wielercafé staat gepland op
zaterdag 14 november. Ton en Annette verzorgen weer de hapjes e.d.
Openingstijd: van 17.00 tot 20.00 uur.

AGENDA: NOG EVEN ALLE ACTVITEITEN OP EEN RIJ
1 november:
7 november:
14 november:
15 november

strandrit: Hoek van Holland Den Helder
Katwijk Fietst Strandrace Katwijk
Wielercafé
Bar-end MTB-toertocht Hoenderloo

