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          2019 - Nieuwsbrief #3 

De kop is eraf. Er wordt alweer een aantal weken fanatiek getraind op maandag én woensdag. 

De gereden kilometers in het weekend lopen aardig op. En de eerste klassiekers van 2019 

liggen alweer achter ons. Ook de vier techniektrainingen van VW Amsterdam zitten erop. In 

deze nieuwsbrief een overzicht van hoe nu verder. En nieuws over wedstrijdjes rijden, een 

misschien wel nieuw VW Amsterdam-pakje en andere hele leuke fietszaken.  

 

Trainingsgroepen 

De afgelopen weken kon iedereen meerijden met de 4 techniektrainingen op maandagavond. 
Vanaf volgende week staat er elke maandagavond voor de Intermediate en Routiniers een 
aantal rideleaders klaar. Zij gaan elk met een groepje lekker (tempo)duurtrainen.  
Voor de Techniekgroep organiseren we de rest van het seizoen elke maandagavond een 
reguliere training.  
 
Op woensdagavonden staat er een flink aantal trainsters klaar voor trainingen voor de 
Intermediates en de Routiniers. En is er elke week één trainster voor een groepje dat zichzelf 
in korte tijd helemaal leeg wil rijden tijdens een HIT-training. Kom vooral meetrainen en 
ontdek hoe sterk jij kan worden!  
 
Nog even op een rijtje: 
Maandag 

o Training voor de Techniekgroep 
o (Tempo)duurtrainingen voor Intermediate & Routiniers olv rideleaders 

 
Woensdag 

o Training voor Intermediate & Routiniers 
o HIT training 

 
 

Special - op het parcours 

Elk seizoen organiseren we een aantal specials, oftewel speciale trainingen. De eerstvolgende 
is op woensdag 8 mei. Dan gaan we trainen op het parcours van Ulysses, waar je fantastisch 
bochten kan trainen en zonder lastige medeweggebruikers allemaal leuke en nuttige 
fietsoefeningen kan doen. Kom ook. We vertrekken gewoon om 19.00 uur bij Polder. 
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Rideleaders opgelet!  

Er zijn al aardig wat meiden die rideleader willen worden en op maandagavond een groepje 
onder hun hoede willen nemen. Lijkt het jou ook leuk om dat af en toe te doen (je hoeft niet 
elke maandag beschikbaar te zijn)? Doe dan mee met de cursus van Maan en Georgine, die je 
in een paar uur de belangrijkste kneepjes van het Rideleaders-vak bijbrengen.  
 
Datum: zaterdag 4 mei (onder voorbehoud, afhankelijk van hoeveel meiden er kunnen) 
Tijd: 13:30 – 17:00 uur 
Locatie: Cafe-restaurant Polder 
Aanmelden: mklomp@support.nl 
 

 

Zelf sleutelen 

Een bandje verwisselen, je rem wat strakker zetten, je derailleur afstellen. Nee… geen idee 
hoe dat moet? We hebben 2 cursussen sleutelen bij onze huisfietsenmaker Ger 
georganiseerd. In een avond leer je meer over hoe je fiets werkt en hoe je kleine reparaties 
uitvoert. Helaas zijn beide avonden al VOL. Er is een wachtlijst en hiervoor kan je Georgine 
een bericht sturen.  

Datum: 7 en 14 mei (7 dames per avond)  
Tijd: vanaf 19:30 
Locatie: Ger, Brink 26, Amsterdam  - www.gerbikes.nl 
Aanmelden: bij Georgine – 06 22098883 

 

Wedstrijdje doen? 

Na de eerste parcourstraining van dit seizoen wilden veel meiden wel eens een wedstrijdje 
proberen. Goed nieuws: om het dameswielrennen te stimuleren organiseert ARC Ulysses op 
3 donderdagen in mei een dameskoers op haar eigen parcours. Het eerste half uur wordt er 
‘en groupe’ gereden met een gemiddeld tempo van 35 km/u. Dan luiden ze de bel en mag er 
gedemarreerd worden. Kom jij na een uur fietsen als eerste over de streep? Het zijn relatief 
veilige koersjes, maar meedoen is altijd op eigen risico. 
  
Datum: 9, 16 en 23 mei 
Tijd: 19.15 - 20.15 uur 
Locatie: ARC Ulysses (Amsterdam Noord)  
Kosten:  € 3,00 (geen licentie nodig) 

 

 



 

vrouwenwielrennen.nl - 2014 

Nog meer wedstrijdjes 

Er zijn nog véél meer leuke wedstrijden waar je aan mee kan doen. 
Bijvoorbeeld de wedstrijdjes bij de Trappist op het parcours van Spaarnwoude. We zullen er 
weer een paar kiezen om gezamenlijk op woensdag avond te gaan rijden. Hier vind je een 
overzicht van alle wedstrijden en de voorwaarden van de Trappist: 
https://www.fctrappist.nl/cms/index.php?id=254 

En dan zijn er natuurlijk ook nog de wedstrijden van Vrouwenwielrennen.nl.  
Onze trainster Charlotte Oostland kan je alles vertellen over de laagdrempelige landelijke 
competitie.  https://vrouwenwielrennen.nl/competitie-2019/ 

Een nieuw pakje 

Na jaren in het zwart, wit en groen gefietst te hebben, wordt het wel eens tijd voor een 
nieuw pakje. Het oog wil immers ook wat! Omdat we heel wat kundige kledingdames in onze 
gelederen hebben, houden we dat graag helemaal onder ons. Dus start binnenkort het VWA 
kledingpeloton, onder leiding van Barbara Bos. Heb jij een idee of zelfs ontwerp dat het 
kledingpeloton verder uit kan werken? Stuur dan een berichtje naar Barbara (0626152234).  

 
En verder 

- zijn er heel veel leuke plannnen, waaronder zaterdag 13 juli een rondje Markermeer en in 
september een fietsweekend naar de Eiffel. Over beide later meer. Houd facebook en de 
volgende nieuwsbrieven in de gaten!  
- elk weekend worden er wel ritjes gereden. Wil je ook een keer mee? Vraag er naar tijdens 
een training.  
- ga mee met de Rapha Women Wheelpower. In juni organiseert Rapha Amsterdam een hele 
week allerlei fietsactiviteiten (vooral) voor vrouwen. Met op zaterdag 15 juni een afsluitende 
rit. Super leuk om met een groepje mee te rijden. Meer info vind je op onze facebook pagina, 
direct aanmelden kan op https://ti.to/rapha-europe/women-wheel-power 

 

Kalender 
De kalender is nog niet helemaal up-to-date, maar we doen er alles aan om uiterlijk vrijdag 3 
mei ALLE evenementen op de kalender te hebben.  
https://vrouwenwielrennen.amsterdam/events/ 
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