Nieuwsbrief februari 2017

Intro
Beste wielervrienden,
Na een korte ijsperiode waarbij zelfs de ijsbaan van onze club enkele dagen geopend kon worden,
klimt de temperatuur weer wat omhoog en komen de fietsers weer aarzelend naar buiten.
En aan alles is te merken dat er een nieuw racefiets-seizoen aan zit te komen.
Er wordt van alles georganiseerd door het bestuur; de commissies beginnen op toeren te komen; een
nieuw lid die zich presenteert; een start-avond die is gepland….
Je begrijpt het al; er ligt hier weer een volle nieuwsbrief voor je. Veel leesplezier!
Chris Weegink, Riekel Witteveen & Hans Dijkhuizen

Van de voorzitter
Stroomversnelling
Als ik een voorspelling had moeten geven van welke toekomstdroom voor De Goerie als laatste zou
uitkomen, was dit waarschijnlijk de herinrichting van het clubhuis geweest. In tegenstelling tot de
plannen voor een mountainbikeparcours en een nieuwe skeelerbaan, was voor dit onderdeel geen
geld beschikbaar en leefde de urgentie ook niet echt, binnen andere gremia van de vereniging.
Maar zie, op zeker moment vallen er allerlei elementen toch op hun plek en komt ook dit onderdeel in
een stroomversnelling. Dat kun je het resultaat van veel noest werk achter de schermen noemen,
maar het is natuurlijk ook een beetje mazzel. Eén van die gelukjes is dat ons lid Reuben Lange
nadrukkelijk op het pad kwam van de nieuwe, enthousiaste Barcommissie. Hij doneerde niet alleen de
koffiemachine van zijn bedrijf Bema Interieurbouw (te Nieuw-Vennep) aan de club, maar bood al even
grootmoedig aan om ook een bar te bouwen. Daarover elders in deze Nieuwsbrief meer.
Nóg een mazzeltje, alhoewel je het ook de vrucht van mijn gloedvolle presentatie kunt noemen ;) : het
Rabobank Wensenfonds heeft ons plan voor het vitaal maken van het sportpark De Goerie beloond
met een bedrag van 5000 euro.

Samen met het bedrag dat we als wielerclub voor dit doel hebben gespaard, nog een donatie van ons
evenementenplatform Katwijk Fietst en het feit dat ook het Hoofdbestuur dankzij een ijsperiode iets
ruimer in het financiële jasje zit, kunnen we doorpakken.
Naast de bar nemen we ook de muren en de wandbekleding onder handen, komt er nieuw meubilair
en vervangt de Stichting Sport en Recreatie Gehandicapten de audiovisiuele installatie. Via de
Horizonbox van Ziggo kunnen we straks – ik reken op dit voorjaar - in een gezellige ambiance
belangrijke wielerkoersen live kijken op een groot scherm, onder het genot van een Belgisch biertje.
Hoe mooi is dat?
Maar dit is niet alleen voor de gezelligheid. Om als club – en dan bedoel ik niet alleen de wielertak,
maar in het bijzonder ook de overkoepelende vereniging – te overleven, moeten we clubhuis en
sportpark beter gaan uitbaten. Uiteindelijk moet dit de core business van het hoofdbestuur worden.
Voor ons als wielertak heeft dat ook consequenties, die ik bij het aanbieden van de factuur voor het
lidmaatschap 2017 al heb aangekondigd: de financiële drempel om lid te worden gaan we niet

verhogen, maar voor koffie, thee, limonade en – jazeker – ook voor bier moet in het vervolg worden
betaald. Om in de praktijk te zien hoe dit systeem werkt, raad ik iedereen aan om eens bij een andere
vereniging te gaan kijken.
Afrekenen kan meteen al met baar geld – een eurootje voor de koffie – maar we werken ook aan een
knipkaart, die handig in je koerstrui past.
Het traject voor de aanvraag van een (para-commerciële) horecavergunning is inmiddels ook in gang
gezet, met opnieuw dank aan de Barcommissie waarin – niet toevallig – twee leden ook over een SVHdiploma Sociale Hygiëne blijken te bezitten.
Ja mensen, het heeft even geduurd, maar we worden een echte sportclub!
Dick van der Plas

Mountainbiken in de Duinvallei
Rond De Goerie komt een Bikepark, dat is wel zeker. De
ambtelijke molens malen inmiddels, zij het nooit zo snel
als je hoopt. Maar ondertussen heeft uw veurzitter ook
nog een tweede hobbyproject onder handen: de
Duinvallei. Na verschillende ambtelijke overleggen, mag ik
begin maart mijn ‘pitch’ houden. Dat is een gloedvol
betoog waarmee ik een Q-team moet overtuigen van het
feit dat dit braakliggende gebied langs de N206 bij uitstek
geschikt is voor een mountainbikeparcours.
Ons grote voordeel? Dat we andere initiatiefnemers voor
dit gebied niet in de weg zitten. We kunnen overal
tussendoor en overheen. Dus dat is het probleem niet.
Mogelijk wel een dingetje zijn de kosten: wát er ook in de
Duinvallei gaat gebeuren, het mag de gemeente niks
kosten. Een uitdaging wordt dus om de gemeente ervan
te overtuigen dat ze dit geld al aan ons hebben gegeven
toen er een ton werd uitgetrokken voor een
mountainbikeparcours aan de zuidzijde van Vliegkamp
Valkenburg. Dat project gaat niet door en een deel van dit
bedrag besteden we nu aan het Bikepark rond de Goerie
(iets van 35.000 euro). Met mijn beperkte
rekenvaardigheden, ga ik er dus vanuit dat er nog 65.000
euro in dat potje zit.
Maar of dat er ook uitkomt, hangt dus mede af van mijn
‘pitch’ begin maart.
Dick van der Plas

Technische commissie A/B
Vanuit de TC zal deelname aan de Jean Nelissen Classic worden georganiseerd.
Deze vindt plaats op 17 juni vanuit Vianden Luxemburg. Er kan ingeschreven worden voor de
afstanden 85, 120, 140, 180 en 220km en is derhalve dus niet voorbehouden aan enkel A en B-rijders.
Het voornemen is om, net als twee jaar geleden, te verblijven op camping Op dem Deich.
Aanmelden graag bij ondergetekende en via de website /
ritregistratie. Inschrijving dient eenieder zelf te regelen via de
site https://www.dtcnet.nl/buitenland/jean-nelissen-classic2017
Degene die nog nooit in de Luxemburgse heuvels hebben
gefietst, zullen zich tijdens de JNC gaan verbazen over al het
schoons dat Luxemburg de sportieve fietser te bieden heeft en
dat alles ook nog eens voorzien van een fatsoenlijk wegdek
(Geen Belgische taferelen dus). Voor al dit schoons moeten wel
de nodige hoogtemeters getrotseerd worden, maar dit is het
dubbel en dwars waard.

Oproep captains
Vanwege wisselingen van de wacht zijn er voor de B/C groepen nog minimaal 2 captains nodig voor
het komende seizoen.
Dus rijd jij al een tijdje mee met de B/C groepen; meld je dan aan als captain..
Groeten,
Léon Lourens
Email: leon.lourens@planet.nl

Technische commissie C
Op zaterdag 6 mei is er weer een Ardennenoffensief, net als voorgaande jaren zal er weer een
afwisselende route van ongeveer 100 km worden uitgezet voor het C-niveau. Iedereen die dit niveau
kan rijden is van harte uitgenodigd om mee te gaan. Aanmelden kan via de website, de inschrijfkosten
bedragen € 20,-.
Jan Peppelenbos

Technische commissie D
Na het succes van de 1e editie, gaan we op zaterdag 29 april weer een mooie tocht maken rondom
Arnhem. Afhankelijk van het voorseizoen gaan we een tocht rijden tussen de 75 en 100 km. Alle leden
zijn van harte welkom om mee te rijden, maar eenieder dient zich aan te passen aan het niveau van
de D-groep. Aanmelden kan via de website, de inschrijfkosten bedragen € 10,-.
Jan Peppelenbos

Maandag 6 februrari
Introductie fietsonderhoud met Jan
Peppelenbos
19.30 uur
clubhuis de Goerie

Mag ik mij even voorstellen
Graag wil ik mij voorstellen binnen IJsclub Voorwaarts Katwijk, afdeling wielersport als nieuw lid.
Waarom ik een stukje in jullie nieuwsbrief over mijzelf schrijf, heeft een reden. Ik ben namelijk doof.
En om de communicatie binnen de wielersport te vergemakkelijken zal ik iets over mijzelf vertellen.
Dit leek ons wel een goed idee, Christiaan W. van redactie nieuwsbrief en mijzelf.
Mijn naam is Wim Heemskerk, getrouwd en heb 3 kinderen, wonend in Valkenburg. Na mijn voetbalen squashsport was ik toe aan een nieuwe sportuitdaging. Dat werd wielrennen/MTB, wat ik de
laatste tijd met mijn dove vrienden doe. Daarom zocht ik een club in de buurt om wat aan mijn
conditie en techniek te werken.
Op MTB fiets ik al enkele jaren recreatief, de racefiets heb ik vorig jaar reeds aangeschaft. En elke dag
fiets ik naar mijn werk in Oegstgeest. Toch miste ik wel fietsontwikkeling oftewel -vooruitgang.
Op advies van Rob L. eveneens uit Valkenburg, mocht ik enkele keren proef meerijden met de MTBgroep van Michel L. En dit is mij goed bevallen, ook al kon ik soms ternauwernood aanklampen, maar
dit terzijde.
Vanaf mijn geboorte ben ik doof en hoor dus vrijwel niks. Op een dovenschool in Voorburg heb ik
moeten leren praten zonder te kunnen horen, wat voor mij heel vreemd was. Mijn stem klinkt ook
wat anders, het liefst gebruik ik gebarentaal om te communiceren.
Maar dat ligt voor jullie natuurlijk anders. Onderweg op de fiets konden we niet makkelijk
communiceren en de duisternis in de avonden hielp ook niet mee, waardoor we eigenlijk nooit goed
hebben kunnen kennismaken. Om met jullie te kunnen communiceren, moet ik namelijk liplezen. En
dan is het noodzakelijk om elkaar aan te kijken en rustig te articuleren.
Bij nieuwjaarsreceptie had ik een doventolk meegenomen die voor mij in gebarentaal kon vertalen, zo
kon ik goed de gesprekken aangaan met de aanwezige leden en bestuur. Doventolk heb ik niet altijd
tot mijn beschikking en zeker niet onderweg op de fiets. Voor vergaderingen en bijeenkomsten is dit
wel een goede oplossing.
Persoonlijk zou ik het heel leuk vinden om ook met jullie mee te praten en lachen. Het begin zal wat
lastig zijn, maar met goede wil moeten we er toch wel uit komen. Anders leer ik jullie wel wat (..nette)
gebaren.
Na MTB seizoen wil ik gaan wielrennen en mogelijk kom ik dan in de C-groep, dan is het misschien wel
handig om vooraf kennis te maken. Goed kunnen communiceren onderweg is voor onze veiligheid ook
belangrijk.
Mijn uitdaging voor het jaar 2017 is om samen met jullie te fietsen in alle gezelligheid. Met mijn dove
vrienden die niet dichtbij wonen, zal ik dan ook regelmatig fietsen. Hen kan ik dan laten zien hoe goed
ik ontwikkeld ben bij IJsclub Voorwaarts Katwijk.
Bedankt voor het lezen en ik hoop op een gezellig en sportief 2017 met ons allen en de club.
Groet,
Wim Heemskerk

Wielerseizoen opent op vrijdag 17 maart 2017
De zomertijd valt vroeg dit jaar – in de nacht van zaterdag 25 op
zondag 26 maart – waardoor ook de openingsavond van het nieuwe
wegseizoen wat naar voren is gehaald. Houd vrijdag 17 maart 2017
vrij in de agenda voor opnieuw een avondje totaaltheater in een zich
opnieuw uitvindende Goerie. Inloop vanaf 19.30 uur, het officiële
gedeelte begint om 20.00 uur. Het programma is nog niet tot in
detail bekend, maar we mogen in elk geval een presentatie van de
verschillende commissies verwachten, een sprankelende langetermijnvisie van uw veurzitter en wellicht wordt ook onze quiz ‘Petje
op, petje af’ weer gespeeld. Kortom, komt allen!
Dick van der Plas

Activiteitencommissie
In het weekend van 8 t/m 11 september wordt er weer het HTWV-weekend georganiseerd voor het
A t/m C-niveau. Dit jaar reizen we af naar het Sauerland. Na het succes van vorig jaar is er ook nu weer
plaats voor mountainbikers. De kosten voor het weekend bedragen €180,- waarvan €30,- direct bij
inschrijving.
Wees er snel bij want er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Ook hiervoor geldt,
aanmelden via de website.

Het weekend van 16 t/m 19 juni willen we een weekend naar de Vogezen organiseren voor het Bniveau. Iedereen die dit niveau kan rijden is van harte uitgenodigd om deel te nemen. Voorlopig is dit
onder voorbehoud van voldoende animo, we hebben tenminste 9 deelnemers nodig om het door te
laten gaan.
Inschrijven kan via de website, nog zonder aanbetaling, bij voldoende animo ontvang je
hier meer informatie over. De kosten voor het weekend bedragen € 200,-.

Nog een reminder voor maandag 6 februari:
Jan Peppelenbos verzorgt een introductieavond fietsonderhoud; waarin wordt uitgelegd hoe de meest
voorkomende onderhoudsklussen handig kunnen worden uitgevoerd.

En alvast een preview voor maandag 6 maart:
Fa. Duursport uit Katwijk zal een presentatie komen geven over het onderwerp: Sportvoeding.
Het wordt een informatieve avond, met veel informatie over wat nu wel of niet nuttig en verstandig is
om te eten en te drinken als je op de fiets zit.
En uiteraard ook wat goed is om voor en na een fietstocht te gebruiken.
De avond is bedoeld voor zowel beginnende als de meer ervaren fietsers; racers en mountainbikers.
En heb je een toertocht, cyclo of fietsweekend in de planning staan: zorg dat je over voeding goed
voorbereid bent en kom 6 maart naar ons clubhuis om daar alles over te horen.

De wordingsgeschiedenis van een bar
Om met de bekende turncommentator Hans van Zetten te spreken: HIJ STAAT! We hebben een bar.
En niet zomaar een bar, maar een pronkstuk dat de komende weken nog meer allure gaat krijgen. Er is
veel opbergruimte, een nieuwe koeling, maar als kroon op het werk moet er natuurlijk ook een
tapinstallatie in komen. Ja, en barkrukken ervoor.
Hoe het allemaal begon? Ons lid Reuben Lange ontmoette in het clubgebouw De Goerie de nieuwe
barcommissie toen hij de koffiemachine van zijn bedrijf Bema Interieurbouw kwam doneren. De vraag
die in hem opkwam, was: ‘Wat doet een Barcommissie zonder bar?’ Daar hadden we niet echt een
antwoord op.
Nu wilde het toeval dat hij van eerdere klussen nog vrij veel materiaal had liggen en dat Bema elk jaar
wel een project onder handen neemt om de maatschappij weer een beetje beter te maken. En dan is
één en één opeens drie: want anders dan ambtenaren en bestuurders waarmee we bij de uitvoering
van onze Goerie-plannen te maken hebben, gaat Reuben meteen in de hoogste versnelling. Al binnen
een paar dagen nadat het Hoofdbestuur ook het licht op groen had gezet – er zit daar tegenwoordig

een krachtige interim-voorzitter ;) – kwam hij al met de
eerste foto’s op Whatsapp. En een paar dagen nadat ik
eind januari een bezoek aan zijn bedrijf in Nieuw-Vennep
had gebracht, kon het imposante meubel al op De Goerie
worden geplaatst. In alle vroegte, want om 09.00 uur
moest er weer worden geschaatst.
Zelf houdt hij niet van die poespas, maar we kunnen
Reuben uiteraard niet uitgebreid genoeg bedanken. En we
hopen dat zijn onbaatzuchtige inzet tot voorbeeld strekt
voor anderen. Zo zoeken we nog een elektricien om de bar
te voorzien van stroompunten (er ligt al een kabel in) en
iemand die ons kan helpen bij de plaatsing van een Davidtapinstallatie. En helpende handjes bij (straks) het
schilderwerk is natuurlijk ook van harte welkom. Ons lid
Gerco van het gelijknamige schilderbedrijf heeft al
toegezegd zijn expertise hiervoor in te zetten.
Kun je ook wat betekenen? Laat het mij of de Barcommissie even weten.
Dick van der Plas

AGENDA
Maandag 6 februari
Maandag 6 maart
Vrijdag 17 maart
6 mei
17 juni
16-19 juni
8-11 september

19.30
Activiteitenavond: basis onderhoud met Jan
Peppelenbos
19.30
Activiteitenavond: sportvoeding met fa Duursport
19.30
Seizoensopening avond
Ardennenrit C-niveau
Jean Nelissen Classic
Fietsweekend Vogezen B-niveau
Fietsweekend Sauerland A-/B-/C-niveau

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

