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Het aftellen is nu echt begonnen. Nog even en we gaan de weg weer op. Heb 
jij je al ingeschreven voor komend seizoen? In deze nieuwsbrief de laatste 
reminder, tips om je fiets weer rijklaar te maken en meer.  
 

De inschrijving is nog even open 
We hebben al aardig wat aanmeldingen binnen voor het nieuwe seizoen. Maar er kunnen er nog 
een paar bij. Heb jij je al aangemeld? Het kan tot maandag 18 maart. Dus doe het nog snel via 
https://vrouwenwielrennen.amsterdam/aanmelden2019/ 
 

De openingsrit  
Ook voor de openingsrit staat al een flink peloton klaar. Ben jij er ook bij zondag 24 maart? 
Voordat we in groepen (van maximaal 10 ) vertrekken voor een ritje Waterland, vertellen we je 
hoe het nieuwe seizoen er uit gaat zien. Er is nogal wat veranderd ten opzichte van afgelopen 
seizoenen, dus handig (en leuk!) als je erbij bent.  
Het programma is als volgt:  
9:45 uur - inloop  
10:00 uur - presentatie nieuwe seizoen 
10:30 uur - ritje Waterland 
12:30 uur - lunch (eigen bijdrage is EUR 5,-). 
Geef je op via het aanmeldformulier: https://vrouwenwielrennen.amsterdam/aanmelden2019/ 
 

Je fiets zomerklaar  
Wanneer heb jij je fiets voor het laatst gebruikt? En hoe heb je hem toen achtergelaten? 
Onderwerp je fiets aan een grondige inspectie, voordat je weer met ons de weg op gaat. Wat je 
zeker even moet checken: 

✓ Banden - controleer of je banden geen droogte scheurtjes hebben en of het rijvlak niet is 
afgesleten. Zien ze er niet meer goed uit? Koop dan nieuwe banden.  

✓ Ketting - hopelijk heb je je fiets weggezet met wat olie op de ketting. Zo niet, dan is de 
kans groot dat er roest op zit. Een klein beetje poets je er nog wel af, maar bij teveel roest 
zul je je ketting moeten vervangen.  
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✓ Versnellingen – check of je versnellingen nog lekker lopen. Schakelt het allemaal niet 
meer zo soepel, kijk dan of je dat zelf kan verhelpen. Of ga even langs bij de fietsenmaker.  

✓ Remmen – kijk hoe dik je remblokjes nog zijn. Is het remrubber wel erg dun, vervang dan 
je blokjes. Heb je schijfremmen? Ook die moet je controleren voor je weer de weg op 
gaat.  

 

 

Rondje IJsselmeer 

Op onze agenda voor komend seizoen stond – naast heel veel ander leuks - ook een rondje 
IJsselmeer. Alleen lazen we tot onze verrassing dat de Afsluitdijk per 1 april voor 3 jaar dichtgaat 
voor fietsers. Maar niet getreurd, want er is een alternatief. We mogen 30 maart aansluiten bij 
een groepje van wielrenvereniging Zkitz. Vertrek om 7.00 uur onderaan de Amsterdamse brug.  
Voorwaarde is wel dat je goed in een groep kunt rijden, al aardig wat kilometers in de benen hebt 
en 250 km (!) op één dag kunt fietsen. Zin in of meer weten? Stuur Maan Klomp even een 
bericht: 0642157515 
  

Elke woensdag warmdraaien 
Steeds meer renster rijden zich vast warm voor het nieuwe seizoen. Onder andere tijdens een 
van onze wekelijkse woensdagritjes: Earlybirds of Winterwoensdag. Rij je ook (een keer) mee? 
Vinden we leuk. 

✓ Earlybirds – vertrek om 7.00 uur bij de Coffee Company Berlageburg. Terug rond 08.10 
uur.  Je kunt gewoon aansluiten. 

✓ Winterwoensdag – vertrek om 9.30 uur vanaf wisselende locaties. Terug rond 12.00 uur. 
Opgeven bij Nienke Oosterbaan - 06 52458287 

 
 

Oja, dat leuke MTB-weekend 
In de vorige nieuwsbrief kon je al lezen over het VW A’DAM MTB-weekend op 11 & 12 mei. Heb 
je je al opgegeven of twijfel je nog? Je hoeft geen goede mountainbiker te zijn. En zelfs als je 
geen eigen MTB hebt, kun je mee, want er zijn afspraken met een mountainbike-verhuur. Wil je 
meer informatie of je opgeven. Dat kan bij Carien Ebbens- 0610125778.  
 
 

En verder…. 
✓ Houd de website en de facebook pagina in de gaten. Daar lees je al het laatste 

nieuws. 
✓ Heb jij een bericht, activiteit, leuk nieuwtje o.i.d. voor de volgende 

nieuwsbrief? Aanleveren kan bij Nienke via info@nienkeoosterbaan.nl 
✓ Tot ziens op de fiets.  
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