Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van ARC
Ulysses, met daarin o.a: nieuwe clubkleding,
agenda wegseizoen, selectie NK jeugd en
meer.
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Voorzitter Huub Roelvink mocht afgelopen maandag het nieuwe kampioensclubtenue uitreiken aan
wereldkampioene veldrijden Marianne van Leeuwen.

Nieuwe clubkleding
Onze clubkleding voor 2020 is af, op het
allerlaatste moment melden zich nog
twee nieuwe sponsors; Advocatenkantoor
Osborne Clarke en Vandaag Groep. De
connectie met Osborne Clarke kwam tot
stand via een van onze jeugdleden dus
daar zijn we erg blij mee!
We zijn Magnus Dekker dankbaar voor het
mooie ontwerp.
Voor wat betreft het design willen we
tegemoet komen aan de historie van de
club nav het 100-jarig bestaan door
middel van de v-vorm in het shirt. In het
allereerste clubshirt zat dit ook.
Daarnaast willen we ook denken aan de toekomst en de jeugd door te kiezen voor
de moderne paarsblauwe kleur.
Binnenkort zal er een link verspreid worden naar de webshop van Bioracer.
Iedereen kan daar vervolgens zelf zijn of haar kleding bestellen.

Nieuw seizoen
Het winterseizoen is zo goed als afgelopen en dus kijken we al weer uit naar het
komend wegseizoen. We kunnen alvast de volgende belangrijke data melden:
• Kampioenschap van het Waterland
- zondag 16 februari
Onderdeel van de Regiokampioenschappen 2020
Klik hier voor het volledige overzicht
• Spinningtrainingen
- dinsdag 25 februari en 3, 10, 17 maart
O.l.v. Joop Smits. 19.15 uur inloop, 19.30 uur starten. Locatie: clubhuis
• Wegtraining jeugd
- zaterdag 8, 29 februari en 7, 14, 21 maart vertrek 09.30 uur (niet in
Voorjaarsvakantie)
O.l.v. Joop Smits, Michael Gasman en Jeroen Smits
- vanaf 7 april op dinsdag- en donderdagavond. Clubparcours, 18.15 uur
• Avondcompetitie:
- dinsdag 7 april. Clubparcours, 19.15 uur (wekelijks)
• Instapkoers
- donderdag 9 april. Clubparcours, 19.15 uur (wekelijks)
Voor de instapkoers zijn wij op zoek naar mensen die het juryhok willen bemannen.
Hiervoor komt er een inschrijflijst. Meer informatie via Tim Wagena
• Klusdag
- zaterdag 7 maart, 10.00 uur
Onderhoud van de fietsen. Neem als het kan fietsgereedschap mee.
• Jaarvergadering
- maandag 16 maart is de jaarvergadering om 19:30 uur in het clubhuis.
Alle leden en ouders zijn van harte welkom.

Selectie NK jeugd
De selectie voor het NK jeugd op 27 juni wordt binnen het district
Noord-Holland bepaald door 4 selectiewedstrijden. ARC Ulysses
organiseert de eerste van deze 4 wedstrijden.
Deze wedstrijd is op 5 april en we hopen natuurlijk dat er veel van
onze eigen jeugdleden aan de start staan.
Voor de organisatie van deze dag zoeken wij een aantal vrijwilligers
die het clubhuis willen bemannen.
Je kan je hiervoor opgegeven via Ger Kohn.
Lees meer over selectie op de website van het KNWU district Noord-Holland.

Trainingsvoorlichting Junioren, nieuwelingen
en cat. 7
Op 29 februari is er voor de junioren,
nieuwelingen en eventueel
geïnteresseerden vanuit categorie 7 een
presentatie en voorlichting gericht op het
verbeteren van de training. Daarnaast
nemen we de RAMP-test af bij junioren en
nieuwelingen. Er komt nog een mail met
aanvullende informatie naar de junioren
en nieuwelingen.
Aanvang is 9:30 uur in het clubhuis.
Ouders zijn uiteraard van harte welkom.

Groei!!
Ulysses is aan het groeien, zowel in ledenaantal als in professionaliteit. Dat betekent
ook dat het bestuur nog steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers die de club willen
ondersteunen.
Dit kan via een commissie maar simpelweg ook door een paar uurtjes de handen uit
de mouwen te steken.
Vele handen maken licht werk.
Wil je iets betekenen voor de club of heb je een goed idee waar we als club beter
van worden dan kan je je idee kwijt bij Ger Kohn.

NK veldrijden
Dit jaar reden er in verschillende categorieën leden van ARC Ulysses mee op het NK.
Na oponthoud bij de start reden bij de Amateurs Timon Nieuwenstein en Tim
Wagena 45e en 43e plaats. Bij de Elite dames reed Marianne van Leeuwen naar 22e
plek en Elleke Claessen in de kleuren van UWTCX naar 19e plaats. Bij de junioren
werd Lucas Brandt 55e.
Op het NK jeugd reed Deacon Terweij naar de 24ste plek en Dailey Terweij naar een
mooie 4de plaats.

ARC Ulysses Stravaclub
Ook deze winter worden er weer een aantal duurtrainingen
georganiseerd op de zaterdag. We rijden gemiddeld zo'n 100km met
een snelheid van ca. 30 km/u. Meld je aan bij onze Stravaclub om op
de hoogte te blijven en aan te geven dat je meerijdt.

Agenda
ZA 8 feb
ZO 16 feb
DI 25 feb
ZA 29 feb
ZA 7 mrt
MA 16 mrt

Wegtraining jeugd
Kampienschap van Waterland
Spinning training
Trainingsvoorlichting junioren, nieuweling en cat. 7
Klusdag
Jaarvergadering

Handige links
Nieuws
Uitslagen
Agenda

Website

Facebook

Instagram

Strava

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
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