Nieuwsbrief december 2015

INTRO
Het jaar nadert het einde. Het is het seizoen van de strandraces. Katwijk heeft zichzelf in één keer op
de strandrace-kaart gezet met een eigen zware beach-classic.
Het nieuwe evenement dingt zelfs mee naar de titel van evenement van het jaar! In Katwijk in ieder
geval. Wordt het nog mooier?
Het weer wordt er nog niet beter op. Het wil ook nog niet echt gaan winteren. Regen en wind
teisteren de MTB-parcoursen; De bagger spuit tot in je oren. Maar toch stappen we steeds weer op
de fiets.
Dat moet ook wel, want de traditionele Oliebollen-tocht van de IJVK komt er aan!
En: alvast hele fijne feestdagen toegewenst!
VAN DE VEURZITTER
Wat moeten we eigenlijk met ‘Katwijk Fietst’?, vroeg een gewaardeerd en betrokken lid van onze club
mij afgelopen maand. Nou, het bekt beter dan de ‘Afdeling Wielersport van de IJsclub Voorwaarts
Katwijk’, wilde ik zeggen, maar dat is maar één aspect van het verhaal. De Afdeling Wielersport is ons
thuis, waarmee we ons in de beslotenheid van onze vereniging met fietsen en het aangename
randgebeuren bezighouden. ‘Katwijk Fietst’ zou je ons ‘evenementenvehicle’ kunnen noemen: de
organisatie waarmee wij meedoen aan grote(re) publieksevenementen om het fietsen te promoten en
onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen door ook nog eens een goed doel te steunen.
‘Katwijk Fietst’ is een platform waarin we samen werken met instanties als de gemeente Katwijk, het
Welzijnskwartier en de Lionsclub Katwijk, die niet alleen profiteren van elkaars inzet en betrokkenheid
(zij zijn bijvoorbeeld de motoren achter de dikke bandenrace voor de jeugd en de toertocht voor
gezinnen), maar ook nog eens (subsidie)stromen kunnen aanboren die voor ons als club onbereikbaar
zijn. Zo draagt het gemeentebestuur ruimhartig bij om de doelen van ‘Katwijk Fietst’ te realiseren en is
het ook makkelijker om extra sponsors aan te trekken die nog niet aan onze club verbonden zijn.
Wat hebben we daar als vereniging aan? Heel wat. Een breder draagvlak voor het fietsen, meer
belangstelling voor de wielersport en een beter imago dragen uiteindelijk ook bij aan de bloei en groei
van onze vereniging. En, meer tastbaar, aantrekkelijke en goedlopende evenementen stellen ons ook
in staat om duurzaam te investeren in onze sport en onze club. Zo wordt de nieuwe website deels
gefinancierd met geld dat we met ‘Katwijk Fietst’ hebben ‘verdiend’ en staan er voor de komende
jaren nog meer investeringen op stapel. Ons clubhuis en het terrein De Goerie willen we ontwikkelen
tot een volwaardig sportcomplex, waar je bijvoorbeeld ook overdag in een gezellige ambiance met je
maten kunt afspreken of fietsritten kunt beginnen.
De publieksevenementen van ‘Katwijk Fietst’ willen we nadrukkelijk zo ontwikkelen dat we er als club
niet alleen onze handjes voor lenen, maar dat we er ook met onze beentjes wat aan hebben. De
nieuwe opzet van de Strandrace leidde er al toe dat veel meer leden van onze club aan de start
verschenen dan bij vorige edities. En bij de grote toertocht die we op 28 mei organiseren, hopen we
dat dit nog meer het geval zal zijn.
Dát moeten we dus met Katwijk Fietst.
Dick van der Plas
MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
Er verandert helemaal niets. Nou ja, een beetje….
Tijdens een van de vele reorganisatieprocessen waarin mijn krantenbedrijf in de afgelopen decennia
verzeild raakte, trof ik een collega vertwijfeld aan bij de koffieautomaat, die ook alweer anders bleek
dan hij gewend was. ‘Ik hou niet van veranderingen’, somberde hij. En dat geldt voor heel veel
mensen.
Daarom wil ik hier wel benadrukken dat er eigenlijk niks verandert, in de structuur van de Afdeling
Wielersport van de IJsclub Voorwaarts Katwijk. Het bestuur heeft alleen een keer op een rijtje gezet
wat er allemaal al gebeurt, binnen onze club. En dat is best veel.
Wat ook opvalt, als je het een beetje inzichtelijk maakt, is dat er best veel gebeurt door dezelfde
mensen. Dat is op zich prima, maar het maakt ons ook kwetsbaar. De vereniging zijn we tenslotte met
z’n allen en daar moeten we allemaal ons steentje aan bijdragen.
Als deze maand de facturen voor het lidmaatschap voor 2016 worden verzonden, zit daar dan ook een
oproep bij om je melden voor een van de vele commissies die we eigenlijk al hadden, maar die (soms)
nog niet als zodanig zijn benoemd. Het zijn de:
technische commissie, de activiteiten commissie, de bar commissie, de sponsor commissie, de
materiaal commissie, de kleding commissie, de evenementen commissie (Katwijk Fietst), de
communicatie commissie en de ATB-commissie. Wie niet kan kiezen, wordt automatisch ingedeeld bij
de bar commissie, die tenslotte de meeste mensen nodig heeft.

Wielercafé:
Het volgende café is
zaterdag 12 december
van 17.00 tot 20.00
Locatie: bestuurskamer
van de Goerie

Wie er – door een drukke baan of anderszins – niet voor voelt om hieraan mee te doen, kan er op
betrekkelijk eenvoudige manier onderuit. We gaan niet met boetes werken als iemand op het laatste
moment afzegt of aangeeft dat hij er geen zin in heeft. Het lidmaatschapsgeld – dat de afgelopen vijf
jaar feitelijk niet is verhoogd, op prijsstijgingen bij de NTFU na - wordt 15 euro duurder voor wie
ervoor kiest om geen vrijwilligerstaken te doen.
Dick van der Plas
Nieuwe website vóór het wegseizoen in de lucht
De kogel is door de kerk. Na een offerterondje langs enkele aanbieders is de opdracht voor de nieuwe
website van onze IJsclub Voorwaarts Katwijk gegund aan Buro Brein. Met dit bedrijf hebben we al
enige ervaring als sponsor en sitebouwer van Katwijk Fietst. De bedoeling is dat de site voor het
nieuwe ‘wegseizoen’ – dus ruim voor 1 maart – in de lucht is.
Het nieuwe communicatieplatform wordt aantrekkelijker en gebruiksvriendelijker dan de site die we
nu hebben. Er komen
verder ook onderdelen in
als een ‘slimme’ agenda –
waarmee je je kunt
aanmelden voor
clubactiviteiten – en
IDEAL-betalingen. Het
wielerforum verdwijnt in
zijn huidige vorm: we
willen een openbare site
waarvoor je niet hoeft in
te loggen. Voor de
liefhebbers van
statistieken blijft er een link naar de ritregistratie van Albert.
De website wordt weliswaar gebouwd door Buro Brein, maar of hij een succes wordt, is vooral aan
ons, als vereniging. Wij zijn tenslotte degenen die de pagina’s moeten gaan vullen en gebruiken. De
site is verder niet alleen zaligmakend: in deze tijd staat of valt een goed communicatiebeleid met
verschillende platforms, waartoe wij ook Facebook en Twitter rekenen. Ze vullen elkaar aan, maar
overlappen elkaar ook en dragen ertoe bij dat we een zo breed mogelijk publiek bereiken.
Facebook lijkt ons bij uitstek geschikt om bijvoorbeeld het contact met elkaar te zoeken, een functie
die nu in het Wielerforum zit. Met Twitter versturen we het laatste ‘nieuws’ en halen we ook mensen
naar onze website en Facebookpagina. Je hoeft niet alles in de gaten te houden om te weten wat er
speelt: de website geeft steeds het volledige overzicht. Maar voor snelle interactie moet je naar
Facebook of Twitter.
Voor de leden die wat minder onderlegd zijn met de computer of de smartphone geven we begin
volgend jaar een workshop social media tijdens het wielercafé. De computer in de bestuurskamer van
De Goerie is al vernieuwd en klaar voor de toekomst.
Dick van der Plas
Katwijk Fietst Strandrace groot succes
Tuurlijk hebben we er wel eens van wakker gelegen: zal de eerste strandrace van Katwijk Fietst een
succes worden? Toen we als organisatie op 7 november in de middag huiswaarts keerden, wisten we
dat we waren geslaagd in onze opzet.
'We' zijn de vier koersdirecteuren: Arjan van der Plas, Arjan van der Niet, Dick van der Plas en Rob
Onderwater. Met zijn vieren namen we van de zomer het besluit de strandrace in een andere vorm te
gieten. Later sloot Michel Langmuur aan bij de organisatie. De reden van de verandering was om
midden in het strandrace-seizoen meer strandrijders te trekken.
Het was een juist besluit. Er kwamen 280 renners op af en ze waren bijna allemaal positief. Al snel
kwamen we tot het besluit de Katwijk Fietst Strandrace een vervolg te geven.
En nu op naar de zomereditie. Op 28 mei is de Goerie het kloppende hart. Vandaar uit vertrekken
racefietsers voor de Katwijk Fietst Classic, waar hoofdsponsor Saton Optiek zijn naam aan verbonden
heeft. Ook vertrekt de toertocht van de Goerie. Dat gebeurt in samenwerking met de Lions Club
Katwijk. De opbrengst komt toe aan de Katwijkse ziekte. Verder zal op de skeelerbaan de dikke
bandenrace worden gehouden.
Wordt vervolgd dus.
Rob Onderwater

Tekstuele bijdragen:
Hans Dijkhuizen
Dick van der Plas
Rob Onderwater
Riekel Witteveen
Teun van der Plas

VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE
Oliebollenrit 19 december 2015
Helaas is de Bar-end toertocht in Hoenderloo van zondag 15 november jl. niet doorgegaan; met een
voorspelde windkracht 6 en 28mm water, leek het niet zo’n goed idee om vanuit Katwijk die kant op
te reizen om daar een leuk rondje te gaan fietsen.
Maar we hebben de volgende rit alweer klaarstaan: de traditionele oliebollenrit willen wij dit jaar
gaan fietsen in de Loonse en Drunense Duinen, vlak naast de Efteling. Vorig jaar is deze rit ook al
afgeblazen vanwege invallende sneeuw. Dus gaan we het nogmaals proberen op zaterdag 19
december a.s.
De bedoeling is om 06.45 te verzamelen bij de Goerie; en om 07.00 te vertrekken naar Kaatsheuvel.
Daar willen wij het schitterende parcours 2x gaan rondrijden. Het is een parcours van ca 25 km lengte
met bossen; heuveltjes en andere mooie uitdagingen. Het is een mooi lopend parcours met
voldoende technische uitdagingen.

Tussen de rondjes door kunnen we aan de koffie bij café de Roestelberg. Dan is er ook gelegenheid
om nog wat kleding te verschonen of de ketting even te kuisen.
Het is een clubrit dus het eerste rondje koffie is van het huis. Aangezien de kerstdagen nog moeten
komen wordt er geen appeltaart geserveerd; goede voornemens????!!!!
Meld je nu aan voor deze fantastische mtb-rit op 19 december. Aanmelden kan via de ritregistratie op
de website, of meld je bij Peter Meester of Riekel Witteveen.
Neem ook wat extra kleingeld mee voor een dagkaart.
Vanzelfsprekend gaat de rit alleen door bij voldoende animo en bij redelijk fietsweer.
Riekel Witteveen

VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE
MTB trainingen in december
Na al het Katwijk-Fietst–strandrace geweld kunnen we weer even op adem komen. En dat kan bij de
MTB-trainingen onder leiding van Oscar!


6 december Zandvoort. Start 9.30 uur bij het parcours Circuit Zandvoort
Techniek / Kracht / Duur (op de fiets erheen)



20 december Spaarnwoude. Start 9.30 uur bij de parkeerplaats Snow-Planet
adres: Heuvelweg 6-8 1981 LV Velsen-Zuid
Techniek / Kracht/ Duur (op de fiets erheen)

Check ook het rooster op de IJVK-website

Oliebollenrit op de
mountainbike:
Zaterdag 19 december:
2x25 km op het
parcours van de Loonse
en Drunense Duinen

OVERIGE MEDEDELINGEN
Wielercafé 12 december
Het wielercafé komt er weer aan en wel op 12 december. Nog net voor de feestdagen kan je nog even
met je fietsmaten het jaar 2015 nabeschouwen en alvast afspraken maken voor de oliebollenrit die
zich met rassé schreden meldt. Bij het laatste gehouden wielercafé was het animo laag maar de
afwezigen wisten vast dat Annet en Ton geen hapjes hadden verzorgd; maar voor de 12e staan zij wel
klaar! Genoeg reden om onder het genot van een drankje en een hapje je fietsmaten te zien.

OPROEP: Wie rijdt er mee met de Ronde van Vlaanderen?
Op 2 april 2016 wordt de honderdste editie van de Ronde van Vlaanderen verreden. Een aantal
clubleden is van plan om de lange afstand van 239 kilometer te rijden. We hebben voor deze rit een
overnachting geregeld in Oudenaarde en hebben nog plaats voor 5 personen. Wil je ook mee? Meld je
dan aan bij Hans Dijkhuizen op dijkhuizen.hans@casema.nl
Natuurlijk kun je ervoor kiezen om de kortere route van 127 kilometer te rijden. Je zult jezelf moeten
inschrijven voor de Ronde van Vlaanderen op
http://www.sport.be/rondevanvlaanderen/2016/nl/inschrijven/

AGENDA: NOG EVEN ALLE ACTIVITEITEN OP EEN RIJTJE:
12 december:
Wielercafé
19 december:
MTB Oliebollentocht Loonse en Drunense Duinen
9 januari:
Nieuwjaarsborrel 17.00-19.00

COLUMN
Hans Ruijgrok
Toegegeven, hij zit niet om een praatje verlegen. Wie Hans Ruijgrok ergens tegenkomt, krijgt een
stortvloed van enthousiaste verhalen over een Oostenrijkse berg en een mountainbikewedstrijd te
horen.
Hij is een beetje gek, maar we hebben in onze club genoeg van deze figuren rondlopen. Eigenlijk
hebben we allemaal onze bijzonderheden.
Hans Ruijgrok is een zeer bijzonder mens. Maar door mij hooglijk gewaardeerd. Rondom de
succesvolle eerste editie van de Katwijk Fietst Strandrace bood hij spontaan aan mee te helpen met
op- en afbouw. Dick van de Plas en ik kregen tijdens die periode zijn hele levensloop te horen, maar
dat deden we maar al te graag. Want daar liep hij weer met een hek. Verwijderde hij een bordje van
een houten paal. We moesten wel opschieten, want hij moest thuis nog anderhalf uur op een
hometrainer zitten en een potje koken voor zijn werkende vrouw.
Natuurlijk werden we als organisatie door veel meer mensen geholpen. Daarvoor maken wij een diepe
buiging.
Maar voor mij is Hans Ruijgrok de vrijwilliger van het jaar.
Rob Onderwater

Reacties of bijdragen
aan de nieuwsbrief
insturen aan:
witteveenr@planet.nl
of
wielersport@ijsclubvo
orwaartskatwijk.nl

