
 

 

   

 

 

  

 
L.W.V. DE FRIESCHE LEEUW 

NIEUWSBRIEF 
NR.1 - 2023 

Beste leden, 

Voor jullie ligt de eerste nieuwsbrief van 2023. Een vernieuwde 
nieuwsbrief, waarbij we als doel gesteld hebben deze maandelijks of per 
kwartaal te versturen, afhankelijk van hoeveel nieuws er te delen is. 

We willen van 2023 een jaar maken waarin we onszelf als club 
heruitvinden en weer terug op de kaart zetten. Corona heeft er op vele 
fronten ingehakt, helaas ook in het clubleven. Gelukkig ligt die periode 
achter ons en kunnen we weer vooruit kijken: waar willen we met de club 
naartoe en hoe komen we daar? In elk geval het clubgevoel en de 
cohesie weer aanwakkeren. Een vaste nieuwsbrief kan daaraan al 
bijdragen. Maar een clubgebouw speelt nog een veel grotere rol en laat 
daar nu net hard aan gewerkt worden. Ook hierover lees je meer in de 
nieuwsbrief. 

Tot slot, waar in de zomer de meeste leden veel op de racefiets zitten, 
ligt dat in de winter anders. De één zit vooral veel op de mountainbike, 
de ander zweet binnen op de “Tacx”. Weer een ander bindt de schaatsen 
onder en ook zijn er uiteraard nog fanatiekelingen die wél de weg op gaan 
onder soms barre omstandigheden. Hoewel januari en februari officieel 
nog wintermaanden zijn, staat toch het nieuwe wegseizoen alweer voor 
de deur! Op zaterdag 11 februari wordt namelijk de eerste wedstrijd uit 
de voorjaarscompetitie alweer verreden! Daarover lees je in deze 
nieuwsbrief uiteraard ook meer.  
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VERVOLG BIJEENKOMST  

Vorige maand, op dinsdagavond 20 december, was er een bijeenkomst 
in het clubgebouw. Er was gelegenheid om de clubkleding van Bioracer 
te passen, maar we hebben ook – onder het genot van een lekkere 
oliebol – met een aantal leden vooruit gekeken naar het seizoen 2023. 
Daarbij stonden vragen centraal zoals: Waar willen als club naartoe? En 
wat zijn de ideeën en wensen van leden? We hebben deze avond veel 
input opgehaald. Bijvoorbeeld over een nieuwe opzet van de Zomer-
avond-competitie. Maar ook bleek heel duidelijk dat er meer behoefte 
aan cohesie binnen de club is. Het clubgebouw kan hier na de renovatie 
een belangrijke rol in gaan spelen. Sommige ideeën, zoals een 
nieuwsbrief of gezamenlijk trainen in het weekend, zijn relatief makkelijk 
te initiëren. Zo lees je nu de eerste nieuwsbrief en zijn er inmiddels ook 
al drie clubritten verreden. Andere ideeën vergen echter meer 
mankracht en die is helaas niet altijd voorhanden. Daarom willen we een 
vervolg aan de bijeenkomst geven. De volgende bijeenkomst zal in het 
teken staan van welke rollen en taken nog opgepakt moeten worden. 
Het zou erg mooi zijn wanneer we aan het einde van de avond  “namen 
en rugnummers” kunnen noteren. Wordt hierdoor overigens vooral niet 
afgeschrikt, want niet overal gaat even veel tijd inzitten. Het klinkt 
wellicht cliché, maar alle kleine beetjes helpen en vele handen maken 
licht werk! 

We hopen op woensdag 8 februari 2023 veel leden te verwelkomen in 
het clubgebouw om 19:00 uur. 
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RENOVATIE CLUBGEBOUW 

De renovatie van het clubgebouw is in volle gang! 
Er is al het nodige werk verricht. Zo heeft hoofdsponsor Probir gezorgd 
voor de plaatsing van een nieuw systeemplafond en het leggen van een 
nieuwe vloer. Verschillende leden zijn ondertussen druk in de weer 
geweest met verven van muren, kozijnen en deuren. Het schilderwerk 
is nog niet af, de puntjes moeten nog op de ‘ i ’ gezet worden.  Daarnaast 
moet er nog het nodige worden opgeruimd en schoongemaakt. Daarom 
organiseren we op Zaterdag 28 januari een nieuwe ronde schilderen 
en schoonmaken. Aanmelding graag via een mailtje naar de secretaris, 
zodat er zicht is op hoeveel mensen er komen helpen. 
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START VOORJAARCOMPETITIE 

Zaterdag 11 februari om 11:00 uur, dan vindt de eerste wedstrijd van 
de voorjaarscompetitie 2023 plaats. Samen met WV Snits en WV 
Drachten, organiseren we traditiegetrouw de voorjaarscompetitie.  
Het wedstrijdschema is als volgt; 

11 februari  -  Drachten 
18 februari  -  Leeuwarden 
25 februari  -  Sneek 
4 maart       -  Sneek 
11 maart     -  Drachten 
18 maart     -  Leeuwarden 

De deelname staat open voor 
houders van een KNWU-
startlicentie, een KNWU-
wedstrijdlicentie of een lidmaatschapskaart van WV Snits. Er wordt 
gereden in twee categorieën: Heren en Dames/Nieuwelingen.  De 
Dames / Nieuwelingen rijden 45 min. + drie ronden en de Heren rijden 
één uur + drie ronden. Aan de wedstrijden in Leeuwarden kan 
deelgenomen worden na voorinschrijving via MijnKNWU of bijschrijven 
op de baan. Inschrijfgeld bedraagt € 5,00. De eerste tien plaatsen 
leveren punten op voor het klassement van de competitie ( 10,1 / 9 / 8 / 
enz.). De uitslagen en de stand van de competitie worden op de 
websites van WV Snits en de LWV de Friesche Leeuw bijgehouden. De 
huldiging is direct na de finalewedstrijd op 18 maart in Leeuwarden. 
Voor het volledige regelement zie onze website: Voorjaarscompetitie 
2023 – LWV de Friesche Leeuw 



 

 

 

 

NIEUWTJES! 

 Sinds begin van dit jaar wordt er op de zondagochtend gezamenlijk getraind in 
de vorm van een ‘duurrit’. Vertrek is om 09:30 vanaf het clubgebouw. Er wordt 
+/- 100 kilometer gefietst en de gemiddelde snelheid zal zo rond de 29 a 31 
kilometer per uur liggen (afhankelijk van hoe groot de groep is). De route (en 
GPX-file) wordt vooraf gedeeld, voor nu gebeurt dat in de Whatsapp-groep van 
de donderdagavond training. 
 

 De tweede bestelronde voor de clubkleding is afgerond op maandag 9 januari 
2023. Bioracer heeft de totale bestelling in productie gezet. De verwachte 
levertijd bedraagt circa 7 weken.  Tevens worden er in de week van 23 januari 
nieuwe broeken verstuurd uit de EPIC lijn in kader van een herstelactie van de 
eerste kledingronde. 
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