Nieuwsbrief januari 2016

INTRO
De gehele redactie van de nieuwsbrief wenst jullie een gezond en sportief 2016 toe. We hopen op de
nieuwjaarsborrel van aanstaande zaterdag met jullie het glas te heffen op een jaar waarin sportieve
doelen zullen worden bereikt en een jaar met minder wind en regen.
Veel plezier met het lezen van deze nieuwsbrief!

VAN DE VEURZITTER
Leuk
Van mijn oude leermeester Rob van den Oever heb ik onthouden dat fietsen vooral leuk moet zijn. Dat
lijkt een open deur, maar in het heetst van de strijd vergeten we nog wel eens dat een hobby als
primaire doel heeft om er plezier aan te beleven. Voor onbehagen en chagrijn is geen plek, hoe vaak
die gevoelens ook om voorrang strijden als er iets gebeurt dat ons niet bevalt. Niets menselijks is ook
de fietser vreemd. In dit kader dacht ik dat ook de andere wijsheid ‘Erger je niet, verwonder je slechts’
aan ‘Oever’ mag worden toegeschreven, maar het kan ook een andere clubwijsgeer zijn geweest. Je
hoeft elkaar niet altijd ongezouten de waarheid (lees: jouw waarheid) mee te delen, een keer je
schouders ophalen is ook helemaal niet erg.
Aan het begin van een nieuw wielerjaar is het goed om ‘leuk’ als uitgangspunt te nemen. Niet alleen
op het zadel, in het peloton of aan de koffietafel, maar ook als we in de bestuurskamer plannen
maken voor 2016 of nog verder in de tijd, ons buigen over de nieuwe structuur van onze eigen
afdeling of de toekomst van de ijsclub in een tijdsgewricht dat ‘ijs’ iets van vorige generaties lijkt te
worden. Want dat er iets moet gebeuren om een vitale club te blijven, is wel duidelijk. Denk daarbij
niet dat het ‘voor u, over u en zonder u’ geschiedt, want bij de
uitwerking van die plannen willen we de leden nadrukkelijk
betrekken.
En los van die markeermomenten: als je tussentijds iets kwijt
wilt om de club leuker, mooier en beter te maken, kun je altijd
bij mij of andere bestuursleden terecht.
Het uitgangspunt dat fietsen vooral ‘leuk’ moet zijn, misbruik ik
persoonlijk ook wel eens om mijn eigen lamlendigheid te
verbloemen en in bed te blijven liggen als het zadel roept. Het
kan natuurlijk ook leuk zijn om je in de regen of met harde wind
af te beulen, in het zalige besef dat je daar sterker van wordt.
Ook daaraan hoop ik in dit nieuwe jaar te werken. Maar wees alstublieft een beetje genadig met me.
Dick van der Plas

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
Nieuwjaarsreceptie in Wielercafé
Het Wielercafé van zaterdag 9 januari 2016 is tegelijk ook de Nieuwjaarsreceptie van onze Afdeling
Wielersport. Neem de gelegenheid te baat om malkander de hand te schudden en het glas te heffen
op een sportief, plezierig en blessurevrij nieuw jaar. Dat kan van 17.00 tot 19.00 uur in de
bestuurskamer. Ton en Annet hebben we wederom bereid gevonden om de hapjes te verzorgen, dus
reden te meer om te komen!
Buizerd zit ATB-parcours in de weg
Even leek het erop dat 2016 het jaar van ‘ons’ ATB-parcours op het voormalige vliegkamp Valkenburg
zou worden. Het geld (100.000 euro) ligt al een tijdje klaar, er is een huurovereenkomst met het
Rijksvastgoedbedrijf (de grondeigenaar) en we hebben een enthousiaste wethouder Willem van Duijn
en welwillende ambtenaren achter ons staan. Maar de Flora- en Faunawet breekt ons op. Het
ministerie van Economische Zaken verschuilt zich achter een aangescherpt ecologisch advies dat
schade aan en verstoring van vogelsoort moet voorkomen. Er schijnt (ergens, ooit?) een buizerd te
hebben gebroed in het gebied dat wij voor het parcours op het oog hebben, en zie dat maar eens
tijdig procedureel te regelen.
Voor het complete vliegveld Valkenburg – dat in de toekomst bebouwd moet gaan worden – wordt
gewerkt aan een omgevingsvergunning, waarin een ‘ecologische opgave’ (lees: paragraaf voor de
bescherming van natuurwaarden) is opgenomen. Een stukje – ‘ons’ stukje – eruit lichten lijkt er binnen
afzienbare termijn niet in te zitten. Hoop verloren is al verloren, luidt het spreekwoord, maar
ondertussen kijken zowel de gemeente als wij naar mogelijk alternatieven.
Wordt vervolgd….
Dick van der Plas

Sportprijs voor Katwijk Fietst
We moesten letterlijk leuren met de toegangskaarten en ik geef toe: zelf zag ik ook
weinig toegevoegde waarde in het Katwijkse Sportgala, dat op 19 december in
Sporthal Cleijn Duin werd gehouden. Maar niet alleen omdat Katwijk Fietst er
vandoor ging met de prijs voor ‘Sportinitiatief van het jaar’ moest ik die mening
bijstellen. Het was gezellig, met een uitstekende band (Café De Melkboer, veel
beter dan de naam doet vermoeden), goede catering (van de Grasshoppers), een
professionele presentatie (Jack van Gelder en Krijn Schuitemaker), maar vooral veel
bekende en onbekende sporters die zich aan het publiek konden en mochten
presenteren. Nooit geweten dat Katwijk – toch het walhalla voor ‘de foebal’ – ook
vechtsporters en American Footballspelers van internationale allure kent. En dat
we basketballers en vrouwelijke voetballers hebben die op het hoogste niveau mee
kunnen, mag ook wel eens wat vaker worden onderstreept.
De uiterst deskundige jury vindt Katwijk Fietst ‘hét Vernieuwend Initiatief van 2015’,
dat het verdient om organisatorisch en in aantal deelnemers verder uit te groeien.
Die uitdaging om ‘heel’ Katwijk op de fiets te krijgen, gaan we allereerst aan op
zaterdag 28 mei van dit jaar, als onze Goerie wordt veranderd in een
evenemententerrein vanwaar gezins- en toertochten voor een zo breed mogelijk publiek starten. En
op 5 november weer met de tweede editie van de Strandrace, die met de opgedane ervaring nog
beter moet worden dan hij in 2015 al was.
‘Katwijk Fietst’ hoopt dat we andermaal een beroep kunnen doen op de vrijwillige handjes van de
Afdeling Wielersport en de IJsclub Voorwaarts. Zonder die hulp is het gewoon niet mogelijk om zoiets
te organiseren. Maar anderzijds hopen we ook op zoveel steun van buitenaf dat velen van jullie op
deze dagen kunnen doen waarvoor je bij de club bent aangesloten: lekker fietsen.
VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE
MTB winterschema 2016
Het winterschema voor de MTB-trainingen in 2016 is als bijlage bij deze nieuwsbrief opgenomen. Als
vanouds vinden de trainingen plaats onder leiding van Oscar en we hopen jullie hiermee een
uitdagend programma aan te bieden.
Het kan niet genoeg worden gezegd, maar de trainingen zijn toegankelijk voor alle leden, ongeacht
het niveau. Wil je je techniek verbeteren of in de wintermaanden op de MTB aan je conditie blijven
werken? Dan nodigen we je van harte uit om een keer de sfeer te komen proeven op een van de
trainingen. In de maand januari vinden de trainingen plaats op zondag 17 en 31 januari. Start om 9.30
uur.
VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE
Clubritten 2016
De activiteitencommissie is de afgelopen maanden een aantal keren bijeen gekomen om ritten en
data te selecteren. We denken erin te zijn geslaagd om weer een leuk programma in elkaar te zetten,
noteer daarom de volgende data alvast in je agenda:
e

Maandag 2 Paasdag 28 maart 2016: DTC Bultentocht. Voor meer informatie zie
www.dtcnet.nl/wielrennen/dtc-toertochten/bultentocht


09 april 2016 : Bordjes Route Amstel Gold Race, deze willen we rijden in een AB- en BC- groep.



30 april 2016: Ardennenoffensief C-niveau, een jaarlijkse tocht van ongeveer 110 - 120 km onder
leiding van Jan Peppelenbos op C-niveau. Het is goed mogelijk dat we dit jaar zullen uitwijken
naar de Eifel.



Ladies ride: een tocht speciaal voor onze vrouwelijke clubleden. De datum waarop deze tocht
plaatsvindt zal in overleg met de dames worden bepaald.



De data van de MTB clubritten worden nog nader bepaald en gecommuniceerd.

De clubritten zijn bedoeld voor alle clubleden, ongeacht het niveau. Tijdens de clubritten biedt de club
jullie een kopje koffie met appeltaart aan. Het vervoer wordt geregeld door de activiteitencommissie
en – in afwijking van voorgaande jaren - worden de reiskosten door de leden zelf gedragen. Je kunt je
aanmelden op de ritregistratie. Bij slechte weersomstandigheden of een te gering aantal deelnemers
kan de activiteitencommissie besluiten om de tocht af te gelasten.
Voor alle ritten geldt: meld je snel aan op de ritregistratie!

Nieuwjaarsreceptie
zaterdag 9 januari
2016 van 17.00-19.00
in de bestuurskamer
van het clubgebouw op
de Goerie

Overige activiteiten in 2016
In aanvulling op de clubritten wil de activiteitencommissie nog een aantal andere ritten met elkaar
gaan rijden:

16 mei 2016: Try Out Katwijk Fietst. In de aanloop van Katwijk Fietst op 28 mei willen we tijdens
deze rit beoordelen of de tocht goed en veilig te rijden is.


11 juni 2016: Jean Nelissen Classic met overnachting op een camping in Luxemburg.
http://www.dtcnet.nl/wielrennen/dtc-toertochten/14e-jnc



9-12 september 2016: IJVK/HTWV fietsweekend onder leiding van Jan Peppelenbos; dit jaar ook
toegankelijk voor onze MTB-ers die een aangepast programma kunnen fietsen



25 september 2016: Afsluiting wegseizoen met een monsterrit van meer dan 200 kilometer.

Aanmelding fietsvakantie Mallorca verlengd tot 11 januari
Afgelopen week hebben jullie een mail ontvangen waarin jullie konden lezen dat de aanmelding voor
de fietsvakantie op Mallorca die plaatsvindt van 18 tot en met 25 maart is verlengd tot 11 januari. De
reissom bedraagt ongeveer 575 euro, in dit bedrag zijn begrepen de vliegreis, hotel op basis van
halfpension, fietshuur en begeleide fietsritten. Mocht je geïnteresseerd zijn of nadere informatie
willen hebben, neem dan contact op met Jan de Vreugd of Kees Zwanenburg op
janencora@casema.nl of k.zwanenburg@ziggo.nl.

OVERIGE MEDEDELINGEN
Seizoensopening 2016 op vrijdag 4 maart
De officiële opening van het wegseizoen 2016 is gepland voor vrijdagavond 4 maart, uiteraard in ons
clubgebouw aan De Goerie.
We streven naar een andere opzet dan in voorgaande jaren, wat onder meer inhoudt dat we jullie niet
wederom gaan voorhouden dat er niet te hard moet worden gereden en iedereen zich netjes aan de
verkeersregels dient te houden. Dat is toch aan dovemans oren gericht. ;)
Er is een bescheiden inhoudelijk gedeelte, waarin we plannen voor de komende jaren bekend maken.
Uiteraard horen we graag wat jullie ervan vinden en of we als bestuur nog iets over het hoofd hebben
gezien. Daarna hadden we het snode plan een bekende wielrenner of wielerschrijver uit te nodigen
om jullie wat peptalk mee te geven voor het nieuwe seizoen, maar dit lijkt te stranden op onze wens
om daar geen paar duizend euro voor uit te trekken.
We denken nu aan de grote IJVK Wielerquiz, met lichtbeelden, filmpjes en fameuze prijzen van onze
sponsors. De vragen gaan zowel over het (inter)nationale wielrennen als over onze eigen club, dus de
winnaar mag zich met recht ‘IJVK Wielerkenner van 2016’ noemen en kan de wisselbeker een jaar lang
op zijn schoorsteen zetten.
Voor de agenda: vrijdag 4 maart, 20.00 uur (koffie vanaf 19.30 uur), Goerie.

AGENDA: NOG EVEN ALLE ACTIVITEITEN OP EEN RIJTJE:
9 januari:
Nieuwjaarsreceptie Bestuurskamer Goerie van 17.00-19.00 uur
17 januari:
MTB training Bergschenhoek onder leiding van Oscar om 9.30 uur
31 januari:
MTB training Spaarnwoude onder leiding van Oscar om 9.30 uur
4 maart:
Seizoensopening 2016 Goerie
18-25 maart:
Fietsvakantie Mallorca
28 maart:
Clubrit DTC Bultentocht
9 april:
Clubrit Amstel Gold Bordjesroute
30 april:
Clubrit Ardennenoffensief C-niveau onder leiding van Jan Peppelenbos

Oliebollenrit
De jaarlijkse MTB Oliebollenrit is dan toch nog verreden. Voor 19 december was er te weinig animo;
maar op 31 december waren er 12 mtb-ers die naar Kaatsheuvel vertrokken.
Even een voorstelrondje: Rob Lagendijk; Rob Onderwater; Rob vd Oever; Rob Vermeulen; Arie Nijgh;
Peter Meester; Dirk van Duijn; Arwin Kraayenoord; Jan-Pieter Zwager; Tonny Kralt; Nanne Valk; Riekel
Witteveen.
Vertrek was om 07.00; want het is toch wel 1,5 uur rijden met de fietskar. Om ca 09.00 zaten we op
de fiets voor de eerste ronde van 25km. De groep splitste zich al vrij snel in een aantal groepjes, maar
er werd regelmatig, heel sociaal, weer verzameld.
Het is een heel fraai parcours; helemaal single-track; grotendeels door de bossen; af en toe een stukje
heidegebied; wat duinen en zand. In het beginstuk veel overstekende boomwortels; verder enkele
pittige hellingen en leuke afdalingen. Al met al moet je al je stuurmanskunsten inzetten om geen
bochtje te missen. Het was er ook een perfecte dag voor; niet te koud en vooral veel zon!
Na de eerste ronde was het even zoeken naar een koffietent, omdat het restaurant bij de parking
gesloten was. Maar we konden al snel aan de koffie, chocomel, appeltaart, wafels (met kersen en
slagroom…); want dat hadden we natuurlijk wel verdiend!
De 2e ronde waren alle snelheidsbeperkingen opgeheven, en iedereen weet dus wat dat betekent…

Ikzelf had mij achterin gepositioneerd om alles goed in de gaten te kunnen houden. Helaas begaf mijn
zadelbout het na een kilometer of 5.. misschien had ik die kersen moeten laten staan..  . Op een
enkele leeglopende, met yoghurt gevulde, tubeless band na van Nanne, was dat de enige schade die
de groep heeft opgelopen. Zelfs de reserve remblokken bleven in de tas zitten!
Na afloop hebben we, volgens goed Katwijks gebruik, nog maar even een bakkie gedaan; en daarna
voor de avondspits naar huis, waar we ca 16.00 weer op de Goerie waren. Het was weer een topdag!!
Riekel

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

