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INTRO
Op de een of andere manier slagen we er altijd in om de piek van onze activiteiten in de maand mei te
plannen: twee clubritten en niet te vergeten de Saton Optiek Classic! Je zou bijna vergeten te fietsen
in deze hectische periode.
Daarom is het goed om te zien dat steeds meer nieuwe leden de weg weten te vinden naar de Goerie
zodat er in ieder geval wel gereden wordt op de trainingen. Namens de redactie een warm woord van
welkom. We hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen bij onze (jullie) club! Veel leesplezier
toegewenst.
VAN DE VEURZITTER
Weer een mijlpaaltje op weg naar een betere en completere wielervereniging: de nieuwe site is in de
lucht (www.ijsclubvoorwaartskatwijk.nl). De aanloop was wat moeizaam en nog steeds is de sectie
van onze Afdeling Wielersport het best gevuld, maar de andere takken van sport zullen ongetwijfeld
aanhaken. Binnenkort krijgen jullie allemaal een mail met een eigen inlogcode, die is handig als je in
de toekomst bijvoorbeeld voor evenementen wilt inschrijven. En wellicht komen er meer pagina’s die
alleen voor leden toegankelijk zijn.
De site is één van de pijlers onder het communicatiebeleid van onze club, maar is zeker niet het enige
medium waarmee we contact houden. Laat ik het eens op een rijtje zetten:
Zo communiceren we via de leden:
Officieel: Via de email naar iedereen.
De nieuwe website.
De Nieuwsbrief.
Als het snel moet: Whatsapp-verzendlijst (voor algemene clubmededelingen, zoals het
afgelasten van trainingen etc.).
Hoe kom je hierop? Zorg dat Dick van der Plas (06 – 20 21 19 75) in je telefoonlijst met
contacten staat. Dan kan ik je mobiele nummer ook toevoegen aan de lijst. Zo’n 80
procent van de leden staat er inmiddels op. Als je nog nooit een WhatsApp via deze
verzendlijst hebt ontvangen, dan sta je niet op de lijst. Voeg mij toe aan je contacten, en
geef je telefoonnummer even door.
Er zijn ook Whatsapp-groepen opgezet door leden, zoals ‘Wielrennen Zondagmorgen’ en
‘Doordeweeks Fietsen’, in dit geval beheerd door Albert van der Meij. Deze groepen zijn in
elk geval openbaar, spreek de beheerder aan als je erop wilt. Niet-openbaar zijn de groepen
voor wegkapiteins, het bestuur en die van selecte gezelschappen. Daar moet je echt wat
voor doen om te worden toegelaten.
Ondersteunend: Twitter (volg @WielersportIJVK)
Informeel: Facebook (verslagen van trainingsritten, mededelingen aan elkaar, reageren op
berichten, etc.)
Word lid van de groep: https://www.facebook.com/groups/206524512850768/
Als de websitebeheerder op Facebook berichten aantreft die hij interessant voor de algemeenheid
vindt, worden ze doorgeplaatst op de website. Dat geldt natuurlijk ook voor de Nieuwsbrief. Ook de
informatie uit alle belangrijke mails vind je zoveel mogelijk terug op de site, dus uiteindelijk hoeft
niemand wat te missen.
Dick van der Plas

SATON OPTIEK CLASSIC 28 MEI GROOT SUCCES
Vierhonderd sportievelingen stappen op allerlei fietsen
Katwijk Fietst 2.0 smaakt naar meer
Katwijk Fietst haalt 2000 euro op voor
Katwijkse ziekte
Katwijk Fietst 2.0 is een succes geworden. In totaal vierhonderd mensen
klommen op de fiets. Dat deden ze in drie verschillende toertochten en een
De patiëntenvereniging van de Katwijkse ziekte
dikke bandenrace voor de jeugd. ,,Ik ben tevreden over de nieuwe aanpak",
heeft 2000 euro ontvangen van Katwijk Fietst.
zegt organisator Rob Onderwater.
De organisatie schonk voor de tweede keer de
Landijsbaan de Goerie vormde afgelopen zaterdag het epicentrum.
opbrengst van het evenement aan het goede
Vandaaruit gingen de fietsers op weg en reden de scholieren hun rondjes
doel. Het geld wordt gebruikt voor verder
op de skeelerbaan van de Goerie. Dat laatste was voor het toegestroomde
onderzoek naar de ziekte.
publiek een spektakelstuk. De deelnemers reden een estafette, een tijdrit
en voor een algemeen klassement. Ook deze nieuwe aanpak was een
succes, bleek uit de reacties.
De wielrenners hadden de keuze uit 80 en 150 kilometer van de Saton Optiek Classic. De laatste
afstand was een bijzondere route over de Ringvaart, Amsterdamse Bos, langs de rivier de Amstel,
Uithoorn, Woubrugge, Koudekerk, Leiden en Wassenaar. Dit allemaal bedacht door Albert van der
Meij, die bij de wielerafdeling van IJsclub Voorwaarts de routes bedenkt. De stukken door de polder
zijn mooi en voor een racefiets ook nog eens heerlijk om te rijden.
De toertocht door de Vlietlanden was door de sportievelingen die op hun fiets willen genieten van de
omgevingen. De meesten streken neer op de door de organisatie aangewezen terrassen. Na veertig
kilometer kwamen ze voldaan terug op de
Goerie, waar de meesten nog bleven hangen
voor een drankje en een broodje.

Organisator Rob Onderwater kijkt al naar
volgend jaar. ,,Het was een wijs besluit het
criterium in te ruilen voor de toertochten. Wij
vinden het belangrijk dat de mensen zelf
sportief bezig zijn. Die opzet is geslaagd. We
gaan nu evalueren en passen de dingen aan die
niet goed zijn gegaan. Al besef ik dat je niet
alles kunt voorkomen. Bij Cronesteijn in Leiden
hadden onverlaten bordjes van de route
weggehaald. Dat vind ik triest".

ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 13 JUNI
Een dag later treedt Bruce Springsteen op in Den Haag, maar op maandag 13 juni is de
Algemene Ledenvergadering van de IJsclub Voorwaarts Katwijk. En het goede nieuws is:
er zijn nog kaarten! Ik weet het, we sporten liever dan dat we vergaderen, maar voor de
toekomst van onze club is het belangrijk dat we ook op dit soort momenten onze
gezichten zien. Tijdens deze bijeenkomst – waar de koffie en het bier gratis zijn, en er ook
hapjes worden rondgedeeld – staan behalve vaste boeiende onderdelen als het
financieel verslag en notulen, ook het plan op de agenda om van De Goerie een
multifunctioneel sportpark te maken, met skeeleren, mountainbiken, buitenfitness en jeu
de boules. Ook het clubgebouw wordt opgeknapt en sfeervoller gemaakt.
De twee studenten van de Haagse Hogeschool die het plan voor ons uitwerken, geven een toelichting
op hun werk. En er kunnen vragen worden gesteld. Overigens wordt er deze avond niet direct een
besluit genomen; dat volgt waarschijnlijk pas op een buitengewone ledenvergadering later dit jaar.
De bijeenkomst begint op maandag 13 juni om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. O ja, en er is ook
nog een loterij met nutteloze prijzen.
Dick van der Plas
VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE
Verslag Ardennenrit 21 mei 2016
Na de eerdere afgelasting vanwege de voorspelde kou en regen, doen wij nu een
tweede poging van de clubrit naar de Ardennen. In alle vroegte (6.00 uur) melden zich
acht clubleden bij Jan Peppelenbos op de Goerie. Wie zijn er mee vandaag? Kees
Zwanenburg, Jan van der Meij, Ria van den Oever, Annette Vliegenthart, Bert
Haasnoot, Piet van der Plas, Gerard Hoek, Jan Pep en Riekel Witteveen.

De fietsen worden op de fietskar geladen en we
vertrekken richting Trois Ponts, ook wel bekend van
de watervallen van Coo en Plopsaland...
De zon breekt al aardig door als wij daar 3,5 uur
later aankomen. Er wordt nog getwijfeld of de
mouwstukken nodig zijn. Nou die kunnen in de
achterzakken, zonnebrand is wel nodig vandaag!
Het wordt gewoon een skitterende dag! Het is erg
mooi weer en Jan heeft weer een heerlijk rondje
met veel klimwerk in elkaar gedraaid. De route
loopt via de Rosier, een opwarmertje, naar de
Redoute. Altijd weer een venijnige heuvel met stijgingspercentages tot meer dan 20%. Maar
iedereen komt boven.
In de Ardennen zijn geen vlakke wegen. Het gebied van de Ambleve is fantastisch mooi om door te
fietsen en de ene heuvel volgt na de andere. Zo komen we vandaag uit op ongeveer 1900
hoogtemeters. Uiteraard was iedereen goed voorbereid op wat er ging gebeuren. Maar Jan kreeg het
toch voor elkaar om z’n ketting in tweeën te fietsen. Die kon nog wel onderweg gerepareerd worden
zodat Jan verder kon fietsen en er lag zelfs een reserveketting in Jans bus. We doen nog een bak koffie
tussendoor en in Trois Ponts zitten we even op een zonovergoten terras en gaan we ook maar aan de
crêpes, appelpunten en wafels met vruchten. Want een wielrenner moet de hongerklop voorblijven!
Daarna doen we nog een lusje van 25 km. Jan weet nog wel een leuk weggetje… daar worden we
gekraakt over de Rue des Hezalles, waar niet iedereen meer fietsend overheen kwam. Daarna nog de
Rue Monfosse, een mooie langlopende klim. En daarna…… was het wel klaar.
Weer terug naar Trois Ponts: omkleden en naar het terras om aan de hersteldrank te gaan! Het bier
smaakte erg goed! Vervolgens weer terug naar Katwijk. Het is even een stukje rijden, maar je hebt
wel wat: een heerlijke clubrit met 9 enthousiaste fietsers die dit toch maar weer gedaan hebben.
Kortom: het was gewoon genieten de hele dag.
Jan Pep bedankt voor de organisatie, en graag volgend jaar weer!!
Riekel Witteveen

VAN DE KLEDINGCOMMISSIE
De bestelling voor de nieuwe kleding is inmiddels al de deur uit, maar we krijgen van veel nieuwe
leden het verzoek voor kleding. Aangezien het houden van een grote kledingvoorraad erg duur is, kan
het even duren voordat we weer een nieuwe bestelling kunnen plaatsen aangezien we een minimale
bestelhoeveelheid hebben. We vragen daarom jullie geduld.
Teun van der Plas, Hans Dijkhuizen en Rob van den Oever

AGENDA: NOG EVEN ALLE ACTIVITEITEN OP EEN RIJTJE
Maandag 13 juni, 19.30 uur
Algemene Ledenvergadering IJVK, Goerie
Weekend 09/10/11 september
HTWV weekend Ardennen

Reacties of bijdragen
aan de nieuwsbrief
insturen aan:
witteveenr@planet.nl
of wielersport@
ijsclubvoorwaartskat
wijk.nl

