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Ze zijn er weer, dagen waarop het heerlijk fietsen is. Er zijn ook nog een hoop
dagen waarop we liever Zwiften of bij de open haard zitten, maar het gaat de
goede kant op. En dan gaat het meteen weer kriebelen. De eerste
wegkilometers zijn dan ook alweer gemaakt (voor wie niet de hele winter
door gefietst heeft) en de inschrijvingen voor het nieuwe VW A’dam-seizoen
inmiddels gesloten. Hoog tijd om te laten weten wat er op stapel staat
komend fietsseizoen. Zo goed en zo kwaad als dat gaat natuurlijk, en met hier
en daar een voorbehoud, want met corona is niets zeker.

Openingsrit 29 maart

Dit jaar niet zoals vanouds een dag waarop
we nieuwe plannen presenteren, elkaar
leren kennen en samen een ritje rijden. Nee,
de openingsrit 2021 ziet er (met dank aan

corona) iets anders uit. We trappen dit jaar
online af en rijden daarna een rit in twee- of
viertallen (we volgen hierbij de richtlijnen
van het RIVM). Op maandag 29 maart zien
we elkaar om 18.30 uur via Zoom. De
trainsters stellen zich nog even voor en
vertellen je hoe het seizoen er ongeveer uit
gaat zien. Zorg dat je klaar zit voor je scherm
in je VW A’dam-pak, want aansluitend rijden
we in kleine groepjes een ritje. Met wie je
rijdt en welke route is aan jou. Dus ga vast
op zoek naar een paar gezellige VW A’dam
fietsmaatjes en bedenk een leuke route. Ken
je geen rensters bij jou in de buurt? Lees dan
even verder! Daar hebben we namelijk wat
op bedacht.
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Vind fietsmaatjes (in de buurt)
Omdat de lockdown het allesbehalve makkelijk maakt
om mede VW A’damsters te leren kennen, hebben wij
(nouja, onze Jacqueline Stam) een tool bedacht om
rensters bij jou in de buurt te vinden. Gewoon via
Google Maps. Hoe werkt het?
o Klik op deze link:
https://goo.gl/maps/Z7468pihNTPhrPJd6
o Vul in hoe je heet, waar je (ongeveer) woont, je
fietsniveau, fietswensen en eventueel je
telefoonnummer.
o Je ziet meteen welke leuke rensters er bij jou in de buurt
wonen en met wie je dus gezellig een ritje kunt maken.

VW100 op 18 april 2021
Om een doel te hebben op de korte termijn
en iets om naar uit te kijken (want wie heeft
daar geen behoefte aan vandaag de dag),
organiseren we op 18 april de allereerste
VW100. In groepjes, van dan hopelijk weer
vier rensters, rijden we een fantastisch
mooie route van op de kop af 100 km. Je
groepje stel je zelf samen, wij zorgen voor de
route. Starten doen we allemaal vanaf
hetzelfde punt, steeds met de nodige
tussentijd. Heb je geen groepje of is je
groepje nog niet vol, dan lossen we dat bij
de start op. Er rijdt een auto mee. En
onderweg voorzien we je ook nog eens van
een hapje en een drankje.
Details volgen nog, maar houd 18 april in
ieder geval vast vrij.
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Je kunt weer bestellen
Aan het begin van het nieuwe seizoen gaat ook de kledingshop weer even open. Is je
fietsbroek versleten, zit je shirt wat krap door coronakilo’s (overkomt de besten), wil je toch
een warm jasje of een extra pakje? Je kunt het allemaal weer bestellen. Wacht niet te lang,
want voor je het weet is de shop ook weer dicht. Bestellen kan van maandag 15 maart t/m
zondag 28 maart 0.00 uur via https://www.bioracer.be/nl/mybioracer/?r=Bll3JCZq6F
Nieuw in het assortiment is een zomershirt met lager kraagje en mesh aan de zijkant.
Maatvoering is gelijk aan het zwart/witte shirt van ons oude tenue.
Het duurt 6-8 weken voor de kleding er is. Je krijgt tegen die tijd persoonlijk bericht en kunt
je kleding dan afhalen bij Ger Bikes Amsterdam, Brink 26 (gerbikes.nl). Hier hangen nu al
passetjes in drie maten, maar groter of kleiner is ook leverbaar. Aangezien er niet geruild kan
worden, kan het slim zijn om even te gaan passen.
LET OP: ook de sokken, petjes en handschoenen zijn weer te koop (op=op), maar dat gaat via
onze eigen webshop (vrouwenwielrennen.amsterdam). Die moet je dus even apart bestellen
en betalen.
Heb je nog kledingvragen, mail dan Georgine: kleding@vrouwenwielrennen.amsterdam

Bingóóó!
Het kan je bijna niet ontgaan zijn: de VW A’dam BINGO. Eerlijkheid gebied te zeggen dat we
nogal overweldigd waren door het enthousiasme. Want de BINGO-kaarten waren nog niet
verspreid of er barstte een bloedfanatieke strijd los. Al heel snel waren er 4 winnaars die één
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rijtje vol hadden. En de eerste echte BINGO-winnares heeft zich inmiddels ook gemeld:
Floortje Baas. Applaus voor haar. En natuurlijk een mooie bijbehorende BINGO-prijs. Is het
dan nu afgelopen? Nee, nee. Er zijn ook nog mooie prijzen te winnaar voor de 1 e BiNGOwinnaar van de Intermediate én van de Techniek groep. Dus hup, ga voor die volle kaart. Je
hebt nog tot 1 april! Go go go.

En verder…
-

Hopen we dat we heel snel weer met grote(re) groepen de weg op mogen.
Hopen we dat jij net zoveel zin hebt als wij in het nieuwe seizoen (het BINGO
enthousiasme belooft veel goeds!)
Hebben we heel veel leuke plannen, waarover we je tijdens de opening van het seizoen
(29 maart dus) veel meer gaan vertellen.
Kun je veel informatie over VW A’dam vinden op de vrouwenwielrennen.amsterdam
Heb jij een berichtje voor de volgende nieuwsbrief? Stuur het dan naar
info@nienkeoosterbaan.nl
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