Nieuwsbrief januari 2017

INTRO
De redactie van de nieuwsbrief wenst jullie een gezond, voorspoedig, blessure- en crashvrij 2017 toe!
In deze nieuwsbrief weer volop aandacht voor tal van onderwerpen, dus lees snel verder.
VAN DE VEURZITTER
Toegegeven, er zijn kabinetten sneller tot stand gekomen, maar de posten in de commissies die ons
als Afdeling Wielersport weer een jaar Voorwaarts moeten helpen, raken goed gevuld. Het is een
mooie mix geworden van oudgedienden en (veel) vers bloed, wat ik ook een teken vind van de
vitaliteit van onze club, die tenslotte alleen bestaansrecht heeft als we er met elkaar de schouders
onder zetten. Sommige commissies zijn al bij elkaar gekomen voor een aftrap met uw veurzitter,
anderen zullen de komende periode volgen. Het zal nog een beetje wennen zijn – ook al omdat het
takenpakket hier en daar wat is aangepast – maar met veel goede wil en jullie mededogen komen we
er waarachtig wel uit. Ik zal de opstellingen van de dreamteams geven (bij sommige staat nog
‘vacature’; dat betekent niet dat we daarvoor geen mensen op het oog hebben, maar er wordt nog
onderhandeld, al dan niet met zaakwaarnemer):
Technische Commissie A/B:
Léon Lourens
Gerard Parlevliet
Rob Lagendijk (strandraces)
Erik Broekhuizen (cyclo’s)
Dick Broekhuizen

Technische Commissie C/D:
Jan Peppelenbos
Bas van der Plas (Start2Bike)
Vacature
Vacature

MTB-commissie:
Michel Langmuur
Menno Boon
Xander Wouda
Martijn van der Togt

Activiteitencommissie:
Riekel Witteveen
Jan de Vreugd
Jan Peppelenbos
Kees Zwanenburg

Barcommissie:
Ria van den Oever
Claudia van der Plas
Corniels van der Meij

Communicatiecommissie:
Riekel Witteveen (Nieuwsbrief)
Dick van der Plas (website/facebook)
Jeroen Lambrechts (webmaster)

Materiaal- en kledingcommissie
Peter Meester/Raymon Hoek

Om de impasse te doorbreken bij het zoeken naar een nieuwe voorzitter voor het
hoofdbestuur van de IJsclub Voorwaarts Katwijk heb ik me afgelopen maand
opgeworpen als interim-leidsman. We moeten slagkracht ontwikkelen om onze
toekomstplannen voor de club en sportpark De Goerie te verwezenlijken. Ik hoop dat
zich het komende half jaar nog een goede kandidaat meldt om deze aap van mijn
schouder te nemen, maar zo niet, dan wil ik in de Algemene Ledenvergadering van
juni een mandaat van de leden vragen om hier ook de komende jaren als algemeen
voorzitter aan te blijven trekken. Of dat te verenigen is met mijn voorzitterschap van
de Afdeling Wielersport is nog onderwerp van overweging en discussie, maar
mochten zich nu alvast geschikte gegadigden voor deze prachtfunctie melden, dan
ben ik gaarne bereid om ze op het pluche te helpen.
Verder rest mij, voor zover ik dat nog niet heb gedaan tijdens onze
Nieuwjaarsreceptie van 2 januari, jullie nog een heel goed fietsjaar 2017 toe te
wensen, met veel kilometers en weinig mankementen, zowel materieel als
lichamelijk.
Dick van der Plas

BREAKING NEWS
Samen het nieuwe jaar in
Van een volle bak kon niet worden gesproken, maar ook op
nieuwjaarsrecepties gaat het toch vooral om de leden die er wél zijn.
Voor het eerst gingen we samen met de Afdelingen Schaatsen en
Skeeleren het nieuwe jaar in, maar daarbij hadden we als
Wielersporters duidelijk de overhand. In zijn nooit uitgesproken
nieuwjaarsrede –hij was zijn stem kwijt – had interim-voorzitter Dick
van der Plas willen laten weten dat 2017 een belangrijk jaar wordt,
waarin we flinke stappen hopen te zetten om de club vitaal en
toekomstbestendig te maken.
,,Het ziet er opnieuw niet naar uit dat we het deze winter van
natuurijs moeten hebben en hoewel ik van nature een optimistisch
mens ben, vrees ik dat dat ook de komende jaren zo zal zijn. Zeker
nu de klimaatontkenner Trump in het Witte Huis komt. Maar onze
ijsclub heeft nog wel degelijk bestaansrecht en dat gaan we de komende tijd aantonen: er zijn allerlei
plannen om De Goerie multifunctioneel te maken, met een nieuwe skeelerbaan, een
mountainbikeparcours buiten hek en misschien nog wel wat andere buitensporten. En natuurlijk
sluiten we ons ook aan bij de lobby om in Leiden alsnog een nieuwe kunstijshal van de grond te
krijgen.
Ons mooie sportpark en zelfs deze kantine hebben potentie en we gaan er – liefst met zijn allen – wat
van maken. Laten we daarom een toost uitbrengen: op de ijsclub, de Goerie en elkaar!
Een goed en gelukkig 2017!’’

Jazeker, de MTB-baan komt er
De bedrukte gezichten op de foto zijn een beetje misleidend: hier is wel degelijk sprake van een
heugelijk, historisch moment. Aan deze tafel worden spijkers met koppen geslagen voor de aanleg van
een mountainbikebaan rond De Goerie. Bestuurslid Rob Onderwater en uw veurzitter overlegden in
december met parcoursbouwer Patrick Jansen en een tweemansdelegatie van de gemeente Katwijk
louter nog over praktische zaken: wanneer
gaan we beginnen en hoe gaan we het doen?
De vraag óf De Goerie een atb-baan gaat
krijgen, is daarmee een gepasseerd station. En
ook de vraag ‘Wie gaat dat betalen?’ hoeft
niet meer te worden beantwoord: de
gemeente.
Zoals het er nu naar uitziet kan Patrick Jansen
al voor het broedseizoen het eerste
voorbereidende werk uitvoeren en hopen we
in het voorjaar of uiterlijk begin van de zomer
onze rondjes te maken op een traject dat
weliswaar kort is, maar voor zowel jongeren als volwassenen genoeg uitdagingen biedt.
Het is ook weer een stap naar het streven om van De Goerie een multifunctioneel sportpark te maken,
waar het hele jaar door reuring is.
Over een mogelijk mountainbikeparcours in De Duinvallei wordt deze maand opnieuw met de
gemeente Katwijk gesproken.
Dick van der Plas

Reanimatietraining voor wegkapiteins
Op stap gaan met een groep wielrenners brengt altijd zekere
verantwoordelijkheden met zich mee. Hoewel iedereen wordt geacht
om onderweg zijn gezonde verstand te gebruiken, respect te tonen
voor medeweggebruikers en zich te houden aan de verkeersregels,
heeft de wegkapitein extra oog voor de veiligheid en het lichamelijk
welzijn van zijn peloton(netje). Daarbij horen volgens onze club ook de
eerste beginselen van het reanimeren.
In december van het afgelopen jaar maakten een groep wegkapiteins
en anderszins geïnteresseerden gebruik van de mogelijkheid om de
kennis van deze levensreddende handelingen op te frissen. Behalve op
het hand- en mondmatig reanimeren werd ook geoefend met de AED.
Je hoopt het nooit nodig te hebben, maar in afwachting van de
hulpdiensten kan het levens redden.
De club is overigens nog op zoek naar wegkapiteins voor zowel A/B als
de C/D-groepen. Rijd je al een tijdje mee en beschik je over enige
parcourskennis en verantwoordelijkheidsgevoel, meld je dan bij mij – of één van de Technische
Commissies - aan. Bij voldoende animo van nieuwe kandidaten schrijven we ook in voor de NTFUcursus voor wegkapiteins, om nóg beter beslagen ten ijs te komen.
Dick van der Plas

VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE
Na de ledenvergadering van 21 november is er een nieuwe commissie in het leven geroepen: de
activiteitencommissie. Hierin zitten momenteel de volgende leden: Kees Zwanenburg, Jan de Vreugd,
Jan Peppelenbos en Riekel Witteveen.
De opdracht die deze commissie meegekregen heeft is tweeledig:
1. Het organiseren van enkele avondprogramma’s in de winterperiode; en
2. het organiseren van of participeren in meerdaagse (buitenlandse) fietstochten.
Dit zijn voor ons toch wel wat nieuwe zaken, maar we pakken het gewoon maar bij het begin aan.
Maandagavond 6 februari 2017 om 19.30 uur wordt er een introductie-avond voor fietsonderhoud
georganiseerd. Jan Peppelenbos zal op zijn bekende wijze de basisprincipes van het fietsonderhoud
uitleggen. Hierin is dan bijvoorbeeld aandacht voor het schoonmaken van de fiets in z’n geheel; het
schoonhouden van ketting en tandwielen; het vervangen van binnen- en buitenbanden; het afstellen
van het zadel en dergelijke.
Het is een laagdrempelige informatieve avond; bedoeld voor de nog niet heel ervaren fietsers, maar
ook voor de meer ervaren fietsers die eens wat tips van iemand anders willen horen. En uiteraard
doen we daar ook nog een kop koffie bij!
Maandagavond 6 maart 2017 wordt een avond georganiseerd over een onderwerp wat met het
nieuwe race- zomerseizoen te maken heeft. Nadere informatie over deze avond volgt later.
Dan moet er uiteraard ook nog gefietst worden! Hieronder lichten we alvast een tipje van de sluier
van ons activiteitenprogramma in 2017 voor de racefietsers:

D-niveau: op een nader te bepalen datum in april een toertocht in de omgeving van
Arnhem. Afstand ongeveer 100 km.

Voor de C-rijders: het jaarlijkse Ardennenoffensief vindt plaats op 6 mei. Afstand ongeveer
100 km.
e

Voor D -niveau in augustus de 2 lus van de Amstel Gold Race van ongeveer 100 km.

In het weekend van 16 juni wil Jan Peppelenbos een lang fietsweekend organiseren in de
Vogezen voor onze B-rijders. De kosten van dit weekend zullen circa 200 euro bedragen.

Tot slot voor de rijders op A - B - C niveau: een lang weekend fietsen in Sauerland van
vrijdag 8 september t/m maandag 11 september. De kosten bedragen 180 euro all-in.

Voor de ritten op C- en D-niveau zijn alle leden van harte welkom. Je dient je wel aan te passen aan
het tempo van de C-/D-rijders. In de loop van het jaar zullen jullie nadere informatie ontvangen over
de ritten.

VAN DE BARCOMMISSIE
Een stip aan de (niet zo verre) horizon:
De Goerie wordt een terrein waar gesport wordt door skeeleraars, mountainbikers, wielrenners en
bootcampers. En natuurlijk door schaatsers als het weer mee werkt. Als vereniging willen we daar
graag een gezelliger clubhuis bij hebben. Dit clubhuis is dan ook vaker open. In het clubhuis kan je
iets te drinken en te eten kopen.
De nieuwe leden van de barcommissie willen hier graag over meedenken. Als eerste stap kijken we
naar een beter koffieapparaat. Na de training een goeie kop koffie/cappuccino, hersteldrank,
muesli-reep, roze koek wie wil dat nou niet. Voor deze heerlijkheden zal wel een redelijk bedrag
gevraagd gaan worden. Wij gaan bekijken hoe dit het beste georganiseerd kan worden. Daarnaast
wordt uitgezocht welke regelgeving er is als het clubhuis meer open is en er na een evenement als
"Katwijk fietst' ook een biertje wordt geschonken.
Om het clubhuis gezelliger te maken hebben we mensen met allerlei expertises nodig. Als je denk
dat je hier iets in kan betekenen stellen wij het zeer op prijs als je dit aan één van ons doorgeeft.
Corniels, Claudia en Ria

AGENDA: nog even alle activiteiten op een rijtje

6 februari 19:30 uur: thema-avond fietsonderhoud (Goerie)

6 maart 19.30 uur: thema-avond activiteitencommissie (Goerie)

6 mei: Ardennenrit C-niveau

16 juni: Fietsweekend Vogezen B-niveau

8 september: Fietsweekend Sauerland A-/B-/C-niveau.

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

