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Van de voorzitter

Najaarsvergadering

Allereerst wil ik iedereen die op de najaarsvergadering was bedanken voor de aanwezigheid en
gezelligheid. Het belangrijkste punt van de vergadering was natuurlijk de formele introductie van de
nieuwe sponsor, en daarbij de presentatie van het plan om onze clubkleding aan te passen.

NTFU

Op 3 november zijn René Schouten, als secretaris en ondergetekende naar Alkmaar gereisd om daar
de deel te nemen aan het regio-overleg. Vooral om eens te kijken hoe dat er aan toe gaat en wat het
voor ons op kan leveren. We werden daar onderandere gewezen op de Cyql app, als mogelijk
communicatie platform voor de vereniging. Deze app wordt voor/door de NTFU ontwikkeld, en
bied meer mogelijkheden dan bv Whatsapp om groeps- en clubritten af te spreken. Als het goed is
heeft u allen reeds een uitnodiging ontvangen van de secretaris.

Kleding

Over de kleding nog het volgende: we hebben diverse signalen ontvangen dat het Pro shirt zo veel
beter is dat het eigenlijk de standaard zou moeten zijn. Dus zijn René en ik naar Zuid-Scharwoude
afgereisd om zelf de vergelijking te kunnen maken. En we onderzoeken op dit moment de
mogelijkheid om het Pro shirt aan te bieden, in plaats van de standaard uitvoering.
Verder wil ik u allen vragen voor 18 december te reageren op het verzoek van de kledingcommissie
om uw maten door te geven en daarbij kan ik iedereen van harte aanraden om te gaan passen bij
De Groot/Sportswarehouse. Zij staan klaar om u van advies te voorzien, en aanpassingen als
verlengen van mouwen of broekspijpen te bespreken.

Rest me nog u allen fijne feestdagen te wensen, en tot ziens in het nieuwe jaar.

Met sportieve groet,
Arjen Hulshof
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Sluitingstocht zondag 16 oktober.

Zondag 16 oktober was dit jaar de sluitingstocht. Samen met Dick Huibers mocht ik dit
organiseren.
Dick had het idee om maar eens naar Monnickendam te gaan. Aldus besloten, en eerst maar
eens gekeken of we daar een onderkomen konden vinden voor de koffie.
Dat viel dit keer mee. Zelfs 2 onderkomens die op tijd open zijn. Wegens personeelsgebrek is
dat niet altijd meer het geval. Ons oog was gevallen op ‘De Koperen Vis’. Hier zijn ze alle
dagen vanaf 9.00 uur open. Een mailtje ernaar gedaan voor de reservering. Altijd met een
klein voorbehoud voor als het niet door zou gaan. Het is tenslotte half oktober, dus kans op
slecht weer is aanwezig.

Met het weer viel het gelukkig mee. De dagen ervoor was het nog wel mogelijk dat er een
buitje zou kunnen vallen, maar er zou wel een stevige zuidwesten wind zijn.
Zondagmorgen was het nog even spannend. Om 8 uur regende het nog stevig maar om
8.15/8.30 zou de regen ophouden.
Buienradar had het dit keer bij het juiste eind. Precies op tijd werd het droog.
De wind viel ook nog wel mee, ongeveer kracht 5 uit het zuidwesten. Dick had blijkbaar een
voorgevoel: Nu konden we schuin voor de wind weer terug naar Wognum.

Om 9 uur hadden zich 15 clubleden gemeld en nog 3 gastrijders.
De route ging eerst via de Zomerdijk, Zuidermeer, Avenhorn en dan de hele Neckerweg
uitrijden naar het Noord-Hollands kanaal. Dan via Purmerend, Ilpendam en Overleek naar
Monnickendam. Om de beurt werd kopwerk gedaan. Ook de gastrijders namen deden hier aan
mee.
In Monnickendam nog even een stop voor een fotomoment.
Helaas: De foto’s kwamen niet door de keuring. Er zat blijkbaar nog een waas op de lens. Het
leek alsof we die dag in de mist reden. Dat was niet het geval. Daarom maar weer de
traditionele foto’s van de pauze.
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Bij ‘De Koperen Vis’ konden we lekker buiten zitten. De koffie en de appeltaart was prima. 

De prijs was er ook naar. Voorheen kreeg je van een tientje nog wel eens wat terug voor 2 

koffie met wat erbij. Tegenwoordig red je het er niet meer mee.  

 

De terugreis ging via Volendam en Edam. Daarna een stukje langs de dijk en dan door 

Warder naar Oosthuizen. Daar nog even een ‘bananenstop’.  

Via Hoorn en Bobeldijk weer terug naar Wognum waar we om ongeveer 13.30 uur 

aankwamen.  

Geen valpartijen of aanrijdingen gehad, iedereen kwam weer heelhuids thuis. 

Al met al een leuke tocht en daarmee een afsluiting van het seizoen 2022. 

 

Ruud Timmer 

 

 

 

*************************************************************************** 
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KLASSEMENTSWINNAARS 2022 
 
 

Clubkampioen 2022            Cor de Boer            20.042 KM 
  

        

 
        

                              

   Mannen   km 

 

  
 

Vrouwen km 

65 jaar en ouder: cat.1 Alphons Deutekom  11.966  geen  

  Simon Kuin  10.576    

  Roel Spruit  10.447      

        
50 t/m 64 jaar: cat.2 Cor de Boer  20.042  Angeliek Konijn-Rood 795 

  Ernst Bagmeijer  13.707    

  Ruud Timmer  12.528    

        
16 t/m 49 jaar: cat.3 Sander van Eijnatten  4000  Geen   

                                                           René Schouten       2588      
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WINNAARS WERELDBOL 2022   (x 40.075 KM) 
 

        

    Totaal    

    kilometers    

19 de wereldbol  Cor de Boer  761.425    

7 de wereldbol  Simon Kuin  280.525    

6 de wereldbol  Kees Roodt 240.450    

5 de wereldbol  Kees Koeman     200.375    

4 de wereldbol  Aad Jonker 160.300    

1 ste de wereldbol  René Boots 40.075    

                                                            

              

            

           

           

           

        

        

        

        

klassement winnaars  club kilometers. 2022 
             

  
       

  km.       
Kees Stam  2.450        

Kees Roodt  2.410        

Wim Broekhuizen  2.080        
            

            

          

         

       

8



        

        

        

TOTAAL GEREDEN KILOMETERS 

        

In 2022  278.336    Vanaf 1979 10.348.457 

In 2021  241.452    Vanaf 1979 10.070.121 

In 2020  261.196    Vanaf 1979 9.828.669 

In 2019  215.350    Vanaf 1979 9.567.473 

in 2018   242.901       vanaf 1979 9.352.123 

in 2017   261.222       vanaf 1979 9.109.222 

in 2016   242.098       vanaf 1979 8.848.000 

in 2015   245.619       vanaf 1979 8.605.902 
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De pen van Jan Spijkerman

Hans bedankt voor de pen. Ik ben Jan Spijkerman en kom uit
Nibbixwoud, heb 3 broers, 3 zussen en ben getrouwd met Rita. We
hebben een dochter en een zoon en 3 fantastische kleinkinderen. Mijn
vader had vroeger een slagerij in Nibbixwoud die mijn broers later
hebben overgenomen. Op 20-jarige leeftijd ben ik begonnen met
werken in de centrale slagerij van Deen supermarkten. Sinds 2,5 jaar
geniet ik heerlijk van mijn pensioen.

In mijn jeugd ben ik begonnen met voetballen bij S.E.W. Zwemmen
deed ik bij Atlantis en daarnaast was ik een fanatieke hardloper. Ik heb meerdere triatlons
gedaan en al snel merkte ik dat er een passie ontstond voor duursporten.
Zo ontmoete ik mijn huidige zwager, die aan toerfietsen deed en hij nodigde mij uit om samen
de Elfstedentocht te fietsen. Ik stemde toe, kocht een racefiets bij ons in het dorp en zo ging ik
ongetraind de 240 kilometer langs de elf steden fietsen. Omdat mijn zwager uit
Heerhugowaard kwam ben ik in 1977 lid geworden van T.C. Omnisport waar ik lid ben
geweest tot 2006. Ik heb vele mooie tochten gereden zoals, de
dijkentochten, ronde van Vlaanderen en het meest
indrukwekkende de 10-daagse Mont Ventoux tocht.
Tijdens deze tocht fietste we iedere dag 2 cols van de
buitencategorie zoals de col du Télégraphe, col du Galibier en
col D’izoard, met als afsluiting een tijdrit op Alpe D’huez. De
ouders van Hans Dekker waren ook mee met deze
fietsvakantie die georganiseerd werd door T.C. Omnisport in
1988.
Zo heb ik ook verschillende tochten gereden vanuit Heerlen
naar Cochem in het Eifelgebergte. Van Heerlen naar Diekirch
en Heerlen Trier. We reden deze tochten van ongeveer 400
kilometer vaak met 4 personen, enkel een rugzak op met de
nodige kleding om te overnachten in een hotel.
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Regelmatig fiets ik ook mee met wielervereniging ’t Oosten uit Enschede. We fietsen dan in
het heuvelachtige grensgebied omgeving Schöppingen. Ik ben meerdere keren mee geweest
met de door hun jaarlijks georganiseerde Sauerland 3-daagse.
Tijdens onze zomervakantie met het gezin heb ik samen met mijn zoon en andere
campinggasten verschillende tochten door de Zwitserse en Franse Alpen gereden. Mijn
favoriete fietscamping staat in Embrun (Camping La Vieille Ferme) waar je samen met de
campingeigenaar verschillende tochten op 3 niveaus, goud, zilver en brons kan fietsen.
Op latere leeftijd, vanaf 2006 ben ik in Hoorn elke winter gaan schaatsen en skeeleren in
Medemblik. Zo heb ik verschillende skeelertochten gereden. Onder andere de
Omringdijktocht, de Veluwetocht, de Bartlehiemtocht en het kleine rondje IJsselmeer.
Het natuurijs zocht ik regelmatig op in Oostenrijk en heb ik diverse keren de alternatieve
Elfstedentocht geschaatst. Naast het fietsen bij toerclub Wognum fiets ik op zondagochtend
met oud marathonschaatsers een relatief korte maar intensieve ritten.
Daarnaast ben ik in de winter altijd blijven hardlopen en loop ik iedere vrijdagochtend met
Hollandia in de Schoorlse Duinen.
Nu ik alweer 9 jaar met veel plezier bij toerclub Wognum fiets ben ik elke keer weer verrast
wat voor mooie tochten we door Noord-Holland maken. Ik hoop dat ik dat nog vele jaren
samen met jullie kan doen. De ‘Pen’ geef ik met veel plezier door aan Jan Schouten.
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Fietsnieuws

AVIO MIPS lichtste ventilerende Bollé helm

Bollé markeert met de komst van de AVIO MIPS een nieuwe stap voorwaarts in hun
betrokkenheid met de wereld van wielrennen op hoog niveau. Deze nieuwe generatie
racehelmen is ontwikkeld met ze ultralicht, geventileerd en aerodynamisch te maken
met behoud van het ontwerp-DNA dat kenmerkend is voor het merk.
De AVIO MIPS is volgens Bollé een van de lichtste MIPS-helmen op de markt. Dankzij de
slagkooi hebben ze de EPS-dichtheid laag gehouden en zijn erin geslaagd om een laag
gewicht van 234 gram (S-maat) te bereiken. De helmstructuur is tot in detail opnieuw
ontworpen met de MIPS AIR-vulling, het meest lichtgewicht hersenbeschermingssysteem van
MIPS, en lichtgewicht gegoten componenten waaronder een geoptimaliseerd
pasvormsysteem.

Met CFD-simulaties (Computational Fluid Dynamics) kon Bollé
onderzoeken hoe de lucht in de helm bewoog om de luchtstroom te
optimaliseren. Als gevolg hiervan is de AVIO MIPS ontworpen om
zowel diepe interne kanalen als grote ventilatieopeningen aan de
voorkant uit te lijnen met kleine uitlaatpoorten, die lage druk creëren
aan de achterkant van de helm. Deze lage druk trekt lucht door de helm
en houdt het hoofd van de rijder koel, terwijl de strike-cage-
technologie de helmstructuur versterkt.

8 watt lagere weerstand met Bollé AVIO MIPS

De helm is ontwikkeld met behulp van een krachtige simulator, aangedreven door een
supercomputer. Alle oppervlakken zijn in verschillende iteraties geoptimaliseerd om de beste
aerodynamica te bieden en de fietser sneller te maken. De AVIO MIPS heeft een
geoptimaliseerde onopvallende vorm en is uitgerust met de AVID Aero Progressive EPS om
de luchtstromen te sturen en de impactenergie te beheren. Bollé claimt dat, vergeleken met de
aero-roadhelmen van de gemiddelde concurrent, de energie die nodig is (bij 13,4
meter/seconde en een gierhoek van 0°) om de luchtweerstand te overwinnen en vooruit te
stuwen, 8 watt lager (413,79 watt vs 421,36 watt) is dan gemiddeld bij concurrenten.

***************************************************************************

Een goed slot is belangrijk om je fiets te beschermen tegen diefstal, maar
ook hóe je hem op slot zet is cruciaal. Hieronder een aantal tips.

Je fiets kan nog steeds gesloten worden, dus we geven nog een aantal tips over het stallen van
je fiets.

 Zet zowel je voorwiel als je frame vast als je je fiets ergens stalt.
 Zorg dat je ventiel boven naast het slot staat. Dan is het een stuk moeilijker om het slot

open te breken zonder dat het ventiel breekt.
 Zorg ervoor dat je fietsslot een ART-keurmerk heeft. Dit is voor de meeste

verzekeraars ook een vereiste. Je kunt je slot ook controleren op de website van
Stichting ART.
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 Schrijf het framenummer ergens op, zodat je
aangifte kan doen.

 Zorg dat je fiets verzekerd is.
 Zet je fiets altijd op slot, ook als je thuis bent

of even snel naar de winkel gaat.
 Zet je fiets thuis bij voorkeur in een schuur of

garage.
 Heb je een elektrische fiets? Gebruik dan een

pincode om je fiets te beveiligen. Dit wordt
vaak bij je fiets geleverd om de motor 'op slot'
te zetten.

 Beveilig je fiets met een GPS-tracker. Mocht je fiets gestolen worden, dan kun je zien
waar hij is.

***************************************************************************

De fietsstraat: welke regels gelden daar?

Steeds meer gemeenten kiezen ervoor sommige straten als fietsstraat in te richten. Een
goed initiatief, maar helaas verstaan fietsers en automobilisten elkaar niet altijd even
goed. Vraag is dan ook: welke verkeersregels gelden er eigenlijk in de fietsstraat?

Fietsstraten zijn over het algemeen te herkennen aan het
- soms gedeeltelijke - rode wegdek en borden met de tekst
‘Fietsstraat - Auto te gast’. Door een straat als fietsstraat aan
te merken, wil de gemeente ervoor zorgen dat het autoverkeer
afneemt. Daarnaast dwingt de inrichting van een fietsstraat de
automobilist tot het verlagen van zijn snelheid.

Juridische status fietsstraat De fietsstraat heeft juridisch
gezien geen enkele status. Dat geldt eveneens voor het
verkeersbord ‘Fietsstraat - Auto te gast’: dit bord staat niet in het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens. Zodoende is de fietsstraat feitelijk een fietspad, maar dan wel eentje waarop
ook gemotoriseerd (auto)verkeer is toegestaan.

Auto ondergeschikt

Kern van het principe van de fietsstraat is dat de auto er te gast is. De positie van de auto is
dan ook ondergeschikt aan die van de fiets. Omdat de fietsstraat geen wettelijke status heeft,
mag elke gemeente zelf bepalen hoe zij een fietsstraat inricht.

Verkeersregels

In een fietsstraat gelden de verkeersregels zoals aangegeven in die straat - hetzij met
verkeersborden, hetzij met verkeerstekens op het wegdek. Volgens de wet mogen er
maximaal twee fietsers naast elkaar fietsen; dit geldt dus ook in een fietsstraat. En als er in de
fietsstraat een gelijkwaardig kruispunt ligt, dan hebben álle bestuurders van rechts voorrang -
dus ook fietsers.
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Fietser wettelijk beschermd

Fietsers - en ook voetgangers - hebben overigens een speciale wettelijke bescherming: het
Nederlandse recht ziet hen als ‘zwakke verkeersdeelnemers’. In de praktijk betekent dit dat de
gemotoriseerde verkeersdeelnemer de schade van een ongeval met een fietser of voetganger
altijd moet vergoeden, tenzij hij onomstotelijk kan bewijzen dat hij er alles aan heeft gedaan
om het ongeval te voorkomen. De gemotoriseerde verkeersdeelnemer kan de kosten van deze
schadevergoeding overigens wel weer verhalen op zijn aansprakelijkheidsverzekering.

***************************************************************************

Zo gezond is fietsen:

Fietsen is gezond, dat is algemeen bekend. Maar hoe gezond is het nu werkelijk? Wist je
bijvoorbeeld dat drie keer per week fietsen de kans op diabetes type 2 verkleint?

Fietsen motiveert en is makkelijk vol te houden.
Vergeleken met veel andere sporten is fietsen veel
minder belastend voor de spieren. Waar je bij veel
andere sporten al snel last krijgt van spierpijn of
blessures, treden dit soort verschijnselen bij fietsen
minder snel op. Hierdoor is fietsen motiverender en
gemakkelijker vol te houden dan bijvoorbeeld
hardlopen.

Vetverbranding en conditie

Een half uur per dag fietsen is voldoende om de vetverbranding te stimuleren. Dit gebeurt niet
alleen tijdens het fietsen, maar ook nog daarna: je bouwt namelijk spieren op, die op hun beurt
ook in rust nog vet verbranden. Daarnaast verbeter je met fietsen in een rustig en gezond
tempo je conditie. Fijn voor de fietstochten, die je dus steeds langer kunt maken, maar ook
voor je dagelijks leven.

Rust en ontspanning

Fietsen in een drukke stad is niet altijd even rustgevend, maar fietsen in de natuur en op het
platteland daarentegen wel. Het verlaagt eventuele stress en tijdens het fietsen geniet je van
het landschap en kun je je hoofd even helemaal leeg maken. Ook worden je hersenen
getraind: fietsen maakt je scherper, helderder en zorgt voor een beter geheugen.

Fietsen en diabetes

Afvallen en een kleinere kans op diabetes type 2 worden vaak in één adem genoemd. En
omdat je met fietsen vet verbrandt, is het dus geen wonder dat fietsen de kans op deze ziekte
verkleint. Maar de effecten zijn met fietsen nog sterker. Het zorgt er namelijk ook voor dat je
lichaam beter suiker uit je bloed kunt halen. Drie keer per week een half uurtje fietsen kan al
verschil maken.
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Een geweldig natuurlijk slaapmiddel

Door te bewegen, zul je doorgaans beter slapen. En omdat je in de frisse buitenlucht fietst,
heeft fietsen een nog betere invloed op je nachtrust dan bijvoorbeeld sporten in de
sportschool.

Met fietsen sla je kennis beter op

Wil je nadat je iets geleerd hebt deze kennis beter onthouden?
Wacht vier uur en ga daarna een half uur hard fietsen. Uit
onderzoek van het Radboud umc blijkt dat je kennis dan beter
opslaat.

Locaties onthouden

De wetenschappers lieten ruim zeventig mensen op een
computerscherm plaatjes bekijken waarvan ze de locatie moesten
onthouden. Daarna werden de proefpersonen in drie groepen verdeeld. De eerste groep fietste
meteen na de taak een half uur intensief. Een tweede groep sprong vier uur na de leertaak op
de fiets; de derde en laatste groep sportte helemaal niet.

Twee dagen later gingen alle deelnemers een MRI-scanner in om te worden getest op wat ze
hadden onthouden, waarbij tegelijkertijd naar hun hersenactiviteit tijdens het herinneren werd
gekeken.

Hersenactiviteit

Tussen de groep die meteen op de fiets sprong en de groep die niet bewoog na het leren, zat
geen noemenswaardig verschil. De groep die na vier uur ging fietsen, presteerde wel duidelijk
beter op de geheugentaak.

In de laatste groep zagen de
onderzoekers een
duidelijker patroon van
hersenactiviteit in
bijvoorbeeld de
hippocampus, een
hersengebied dat betrokken
is bij de opslag van nieuwe ervaringen en kennis. "Zowel de geheugentest als de
onderliggende hersenactiviteit wijst dus op een betere geheugenopslag als je vier uur na het
leren een tijdje fysiek bezig bent", aldus Eelco van Dongen, eerste auteur van het artikel.

Andere sporten?

De resultaten geven aanleiding tot verder onderzoek. Ontstaat het effect alleen bij het fietsen
of bij elke vorm van sport of fysieke inspanning? Ook is nog niet duidelijk of vier uur later
fietsen of sporten het ideale moment is om je geheugen te ondersteunen. De resultaten van het
onderzoek zijn gepubliceerd in Current Biology.
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Najaarsvergadering met de

Prijsuitreiking en

aansluitend een Pub quiz

Bestuursleden: René Schouten, Arjen Hulshof, Rob Dekker, Cees Wijnker

Foto`s: Co Wever

De winnaars 2022: René Boots, Kees Roodt, Aad Jonker, Ernst Bagmeijer, Sander v.
Eijnatten, Cor de Boer, Alphons Deutekom, Angeliek Konijn-Rood, Ruud Timmer.
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Theo Bleeker Roel Spruit

Ben Zweet Sjoerd Visser

Dick Huibers Jaap van Saarloos

Johan Bentlage Raymond Stapersma

Kees Stam Ernst Bagmeijer

Aad Jonker

Jack Hoogendijk Jan Hania

Henk Kenter Bjorn Vergers

******************************************************************************************

De Redactie wil u bedanken voor de mooie fietsverslagen

afgelopen jaar,

en wenst u

Prettige Feestdagen en een

Sportief 2023 toe.

Graag zien wij ook in het nieuwe jaar

uw verhalen tegemoet

voor ‘Het Frame’.

José en Koos
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Bericht van de penningmeester

In de kerstvakantie zullen de contributiegelden voor 2023 weer geïncasseerd worden. Dit
betreft € 49,- voor volwassenen en € 15,- voor jeugd t/m 15 jaar. Voor dit bedrag bent u dan
weer verzekerd bij de NTFU, ontvangt u informatie van de NTFU en ontvangt u 6 maal per
jaar het clubblad Het Frame.

Heeft u eerder al een machtiging voor afschrijving van de contributie afgegeven?
Dan hoeft u niets te doen. De contributie wordt automatisch van uw rekening afgeschreven.

Wilt u niet dat er geïncasseerd wordt?
Mocht u geen machtiging voor incasso hebben afgegeven – en dit ook niet willen - dan
verzoek ik u om de contributie voor 15 januari zelf over te maken naar NL37 RABO 0371
6004 72 t.n.v. Tourclub Wognum onder vermelding van contributie 2023.

Wilt u alsnog een machtiging afgeven?
Mocht u zich nog niet hebben aangemeld voor incasso van de contributie maar hier wel
akkoord mee zijn, stuur dan even een mailtje aan penningmeester@tourclubwognum.nl
waarin u aangeeft akkoord te zijn met incasso van de contributiegelden. Vermeld daarin de
naam van de rekening waarvan geïncasseerd mag worden en het betreffende IBAN. In dat
geval hoeft u het dan dus niet zelf over te maken!

Met vriendelijke groet,
De penningmeester, Marco Huisman.

***************************************************************************

INSCHRIJFFORMULIER VOOR NIEUWE LEDEN

Hierbij geef ik mij op als lid van Tourclub Wognum

Met ingang van:…………..

Achternaam: . . . . . . . . . . . .

Roepnaam: . . . . . . . . . . . . . .

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postcode: . . . . . . .

Woonplaats : . . . . . . . . . . . . . Geb.datum : . . . . . . . . . . . . .

Geslacht: . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e-mail adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dit strookje inleveren op: Stijgbeugel 101, 1689 VL Zwaag
of e-mailen naar: secretaris@tourclubwognum.nl
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TOUR DE CLASSIQUE
Ik had er wel eens van gehoord maar er aan meedoen?
Mijn echtgenoot Marjan werd er op geattendeerd toen ze op de sportschool De Weyver
rondliep. Ze dacht dat het wel wat voor mij zou zijn. Ik dacht er anders over, maar mijn
nieuwsgierigheid was toch gewekt.
Ik wist dat Herman Rood er een paar keer aan had meegedaan, dus toen ik hem tegenkwam
trok ik hem aan zijn vestje. Daarna nog eens een paar kennissen gepolst, zo groeide het idee
om het toch maar eens te doen.
Jaren terug had bij mij al eens de gedachten gespeeld om de Oeverland route te rijden. Een
route van Schoorl naar Maastricht maar dat kwam er niet van. Maar met Tour de Classieque
werd die min of meer gereden.

De start was in Berg en Terblijt op woensdag 27 april. De dag ervoor zijn we met de bus die
kant op gegaan, de fietsen en bagage in de begeleidende vrachtauto. De groep bestond uit
ruwweg 60 personen allen E-bikers en
een 6 tal personen op de racefiets.
Waaronder ik. Helaas kon Herman niet
meer mee, maar bij de voorafgaande
vergaderingen was hij er bij. Na een
goed ontbijt, gingen we op weg, de E-
Bikers waren al weg en wij deden’ het
hek dicht’. De route reden we op het
navigatie systeem, ik had het niet, maar
we bleven bij elkaar dus dat was geen
probleem. We hadden geweldig mooi weer ‘s morgens wat fris maar de zon deed al snel zijn
werk.
Bij de tussenliggende rustplaatsen kwam de hele club weer bij elkaar voor een drankje, fruitje
of broodjes en daarna ging ieder weer zijns weegs.
Ik had de route van te voren uitgeplozen op de computer, daarom hadden we soms
verrassende paden! Af en toe had ik het idee dat ik de verkeerde fiets had meegenomen want
op sommige paden was een all terrein bike geschikter! Maar het was droog weer en dan kan
het lang aan. Zo fietsende naderden we het eindpunt, maar we kwamen nog een kluunstukje
tegen. Op dat moment besloot ik Google Maps even in te schakelen, die bracht me keurig naar
het eindpunt waar ik als eerste aankwam.
Swolgen 96 km van Berg en Terblijt.

Donderdag 28 April.
Deze dag een korte route van ca 50 km. We reden door
een mooi gebied langs de Maas. Rustige binnen weggetjes
en zo kwamen we aan in Groesbeek.
Daar stond een bezoek aan het Vrijheids museum in de
planning of Canadees kerkhof.
Het werd het Vrijheids museum erg interessant.

Vrijdag 29 April
Groesbeek - Hierden een plaatsje in de buurt van Harderwijk. Vanaf Groesbeek waren we
snel in de buurt van Nijmegen en via fietssnelwegen reden we richting Arnhem. Dat was echt
prachtig fietsen over die paden. Mooi breed geen last van auto’s of verkeerslichten, een feest
om daar te rijden! Daarna over de Veluwe om in Hierden te belanden.
Een rit van ca 85 km.
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Zaterdag 30 april
Laatste stuk Hierden – Hoogwoud.
De route was via Harderwijk over Lelystad naar Enkhuizen en bij
‘Checkpoint Charlie’ een tussenstop. Daar kwamen we de fietsers van Tour
de Heroes ons achterop.
Jonge mensen met een beperking. Die waren in Polen gestart met dag
afstanden van ca 100 km. Maar wij gingen weer verder. We waren op tijd in
de buurt van Hoogwoud, er werd een time out ingelast omdat er een
volgorde van binnenkomst was.

Resumerend: Hele leuke week. Het fietsen was voor mij heel relaxed
omdat de snelheid nauwelijks boven de 23 km per uur uitkwam. Het weer
was geweldig! Geen spat regen gehad, erg gunstig i.v.m de wegen waar we af en toe reden.
Ik kwam met een hoop dorpsgenoten aan de praat die je anders nauwelijks spreekt.
Het is dus voor herhaling vatbaar!

N. Roodt.
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Herman,

Afgelopen zomer heb je nog gefietst naar Dirkshorn. De donderdagse sterrit. Wat ging het
goed. Natuurlijk hadden wij vooraf nog getraind, een rit naar Kolhorn. Herman op zijn mooie
elektrische racefiets. Nieuwsgierige wielrenners kregen uitleg over deze fiets.
Op de heenweg zijn wij drie pelotons voorbijgereden. Je belde tijdens de koffiestop nog het

thuisfront om dit te vermelden en kreeg te horen, doen jullie wel normaal?
Grote grijns op Herman zijn gezicht. Wij vergaten in eerste instantie te vermelden dat deze
pelotons met pech langs de kant van de weg stonden. Ja allen hier aanwezig, op al onze
tochten hebben wij genoten en veel gelachen.
Wat te denken naar Arnhem en weer terug. Halverwege stonden Riet en Marianne klaar met
koffie en broodjes.
Ook reizen naar Hlinsko (150 km van Praag) heen en terug, Rome stond ook op jouw lijst. Op
het St. Pietersplein waren wij niet welkom. De Paus liet zich niet zien. Hier, in een snikhete
jeugdherberg waren wij kamergenoten. Ook ritten dichterbij zoals Lisse. Met zijn vieren op
stap, Herman Angelique, Jaap Dijkstra en ik zelf.
Op de terugweg zag Herman een mooi vrouwtje lopen met een hondje. Goh zei Herman ik
wou dat ik dat hondje was.
Waarop ik zei je treft het niet, want dat hondje is net gecastreerd.

Heb ik dat nou zei Herman!
Jaap viel door deze opmerking bijna van zijn fiets.
Lachend zijn wij naar pontje Velzen gereden.
Ik wil u nog één voorval vermelden. Wij hebben gezondigd.
Ja ik moet dit even kwijt, iedereen mag het weten.
Op onze Noordzee rit van de Toer Club Wognum zijn wij op
Goede Vrijdag deze route gaan rijden en hebben wij onderweg uiteraard koffie met appeltaart
genuttigd.
Maar u moet weten dat mensen die van het houtje zijn dit zeker niet op deze vrijdag mogen
nuttigen. Het is dan vasten- en onthoudingsdag.
Maar onze zonden zijn ons vergeven. Want wij hoorden later van Nico Roodt, dat fietsen
werken is en werken is bidden dus weg zijn onze zonden. Ja mensen ik heb veel tochten met
Herman gereden.
Terugkijkend valt nog veel meer te vertellen.
Een van je laatste raadgevingen die jij mij op je ziekbed gaf was:
Je moet weer met de woensdag groep meegaan, ga je niet afzonderen.
Ik beloof je dat ik je raad ga opvolgen.

Tot slot
Als mijn tijd gekomen is dan verwacht ik dat jij de
Hemelpoort voor mij opent en zegt: ”Welkom Alphons zullen wij nog een rondje gaan fietsen,
ik weet hier ook de kortste weg”.

Herman bedankt voor alles.

Alfons
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Naam Eindstand 2020 KM in 2021 Eind- stand  2021 KM. in 2022 TCW KM 2022 wereldbol

  

H.Kenter 40459 21368 61827 22425 84252  

C de Boer 85291 19504 104795 20042 124837 19e wereldbol

E. Bagmeijer 13923 9504 23427 13707 37134 -

R Timmer 32127 12489 44616 12528 57144 -

K. Stam 345391 20353 365744 12024 377768  

A. Deutekom 550929 12939 563868 11966 575834  

S. Kuin 259955 10000 269955 10576 280531 7e wereldbol

R. Spruit 0 0 0 10447 10447

K. Roodt 224107 8533 232640 9807 242447 6e wereldbol

J.G.J.  Wever 152681 9514 162195 9029 171224 -

C. Koeman 185151 8521 193672 8888 202560 5e wereldbol

J.H.J. Bentlage 33518 8333 41851 8259 50110 -

C.Swinkels 0 7829 7829

G. Dijkstra 389979 389979 7694 397673  

J. Louter 192502 10346 202848 7692 210540 -

R. Dol 169715 7278 176993 7625 184618 -

K. Ligthart 197736 6644 204380 7555 211935 -

W. Broekhuizen 212578 7149 219727 7441 227168 -

J. Hania 14272 6160 20432 6462 26894

J Spijkerman 8209 5742 13951 6412 20363

A. Jonker 154466 5114 159580 5771 165351 4e wereldbol

J. van Etten 68642 5405 74047 5686 79733 -

J. Schouten 0 0 0 5237 5237

N. Roodt 144779 2635 147414 5050 152464 -

N. Braas 59947 6028 65975 4360 70335 -

H. Dekker 14939 14939 4195 19134

S. van Eijnatten 3484 2853 6337 4000 10337

N.C. Peerdeman 130962 130962 3876 134838 -

M.Litjens 34306 34306 3850 38156 -

Joh. Boots 119006 2072 121078 3793 124871 -

D. Huibers 95549 3939 99488 3600 103088 -

B Zweed 12178 2652 14830 3218 18048 -

R.  Boots 35134 2360 37494 3164 40658 1e wereldbol

R.Wester 760 760 3043 3803

R. Dekker 40985 2732 43717 2882 46599 -

C. Wijnker 31365 1600 32965 2662 35627 -

R. Schouten 24497 2196 26693 2588 29281 -

W. de Jong 45213 2054 47267 975 48242 -

A. Konijn-Rood 88399 1125 89524 795 90319 -

A. Entius 45113 2016 47129 738 47867 -

H. Rood 213679 1669 215348 445 215793 -

Co Koeman 14885 5410 20295 20295 -

P Zweed 22769 22769 22769

C. Oud 11637 2794 14431 14431 -

S.Visser 6251 6251 6251

P de Winkel 130766 130766 130766 -

M. Entius 17610 17610 17610 -
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Naam Eindstand 2020 KM in 2021 Eind- stand  2021 KM. in 2022 TCW KM 2022 wereldbol

A. Hulshof 3218 3218 3218 -

R. Stapersma 8568 8568 8568

P. Groot 33425 2421 35846 35846 -

J. Wuite 18516 18516 18516 -

J. Immen 645 645 645

G. Sjonger 330 330 330

F. Detmers 14313 14313 14313

M.  Peet 80 80 80

J. Has 53759 53759 53759 -

Th. Bleeker 15702 15702 15702 -

B. Vergers 13273 13273 13273 -

J. Hoogendijk 10442 10442 10442 -

C. Komen 1305 1305 1305 -

H. Koeleman 475 475 475 -

M. Bot 160 160 160 -
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1e plaats 1e plaats 1e plaats 1e plaats totaal totaal

bij de bij de bij de bij de jaar- club-

Jaar mannen vrouwen jongens meisjes kilometers kilometers

1979 56.292 56.292

1980 49.778 106.070

1981 2.375 1.770 2.185 920 77.980 184.050

1982 4.560 4.640 4.740 2.040 133.415 317.465

1983 5.025 4.835 2.667 3.075 136.700 454.165

1984 9.035 5.115 3.270 125.530 579.695

1985 10.970 6.750 2.000 850 127.610 707.305

1986 15.936 7.755 5.300 164.850 872.155

1987 11.900 3.805 1.790 375 155.425 1.027.580

1988 15.315 4.387 4.150 870 179.920 1.207.500

1989 18.300 4.566 1.700 165 210.136 1.417.636

1990 16.445 6.240 1.620 1.180 242.840 1.660.476

1991 21.960 7.070 960 240.463 1.900.939

1992 20.410 7.035 1.077 226.217 2.127.156

1993 22.410 10.200 1.341 257.774 2.384.930

1994 11.250 6.781 940 180.971 2.565.901

1995 16.160 7.452 2.834 221.588 2.787.489

1996 18.900 7.479 470 218.624 3.006.113

1997 26.303 6.060 2.366 330.945 3.337.058

1998 19.717 8.408 274.221 3.611.279

1999 20.237 10.369 100 314.798 3.926.077

2000 22.412 15.028 341.135 4.267.212

2001 22.609 16.591 330.497 4.597.709

2002 21.216 16.923 294 341.290 4.938.999

2003 22.721 15.934 644 348.812 5.287.811

2004 20.370 13.480 752 308.507 5.596.318

2005 22.226 12.563 538 536 309.838 5.906.156

2006 19.320 9.352 560 1.368 294.906 6.201.062

2007 21.121 13.814 1.217 3.204 297.924 6.498.986

2008 18.351 12.416 1.318 3.654 267.935 6.766.921

2009 20.220 6.420 1.349 277.601 7.044.522

2010 19.111 7.925 2.535 268.307 7.312.829

2011 19.472 4.210 4.242 266.230 7.579.059

2012 28.509 4.588 4.052 266.307 7.845.366

2013 18.830 4.265 1.882 251.006 8.096.372

2014 22.808 3.780 263.911 8.360.283

2015 20.134 5.652 245.619 8.605.902

2016 22.041 4.138 6.403 242.098 8.848.000

2017 23.130 3.050 7.650 261.222 9.109.222

2018 22.000 800 242.901 9.352.123

2019 21.350 372 215.350 9.567.473

2020  261.196 9.828.669

2021 21.368 1.125 241.452 10.070.121

2022 20.042  278.336 10.348.457

 Alphons Thea van Patrick Simone  

Deutekom Kouwen Zweed Konijn  

OVERZICHT TOTAALSTANDEN  VANAF 1979
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Dag Datum Naam van de tocht Soort Afstand Starttijden Organisatie

zondag 5 maart Openingstocht CT 80 km 9:00 uur René Boots en Hans Dekker

zondag 19 maart Lentetocht CT 80 km 9:00 uur Co Peerdeman en Kees Stam

donderdag 6 april t/m 31 

augustus

Sterritten naar   Brasa 

in Middenbeemster

S.R. 50 km toercommissie

zondag 2 april Omloop Noord-Holland CT 100 km 9:00 uur René Schouten en Arjen 

Hulshof

maandag 10 april Vrije tocht CT 100 km 9:00 uur Cor de Boer

zondag 30 april Voorjaarstocht CT 90 km 9:00 uur Kees Roodt en Kees Stam

zaterdag 

/zondag

13/14-mei Vrije tocht VT 90/130 km 8:00 uur  Toercommissie

maandag 

t/m 

donderdag

22 mei t/m  25 

mei

Avondvierdaagse   20 of 40 KM  18:30 uur tot 

19:00 uur 

De avondvierdaagse 

commissie

A4D 40 km  idem 

dinsdag 13 juni Zomeravondtour CT 50 km 18:30 uur Pé Groot, Jan van Etten

zaterdag of 

zondag

24/25 juni Tocht NFTU kalender/ 

vrije tocht

VT   Toercommissie

zondag 2 juli 49e ronde 

IJsselmeer/Zuiderzee

CT 210 km 7:30 uur Co Peerdeman en 

Wim Broekhuizen 

zondag 2 juli 24e ronde Markermeer CT 155 km 9:30 uur idem

zondag 9 juli Zomertocht CT 100 km  8:00 uur Ernst Bagmeijer en Roel 

Spruit

zondag 20 augustus  Ronde omringdijk CT  140 km  8:00 uur Cor de Boer

vr-za-zo 1/2/3 

september

Clubweekend   CT ± 450 km -                 Jan Hania en Simon Kuin   

zondag 17 september Najaarstocht CT  80 km          9:00 uur Pe Groot en 

Gerrit Dijkstra

zondag 1 oktober Van kust tot kust CT 100 km 9:00 uur Cor de Boer

zondag 15 oktober Sluitingstocht CT   80 km 9:00 uur Ruud Timmer en Dick Huibers

26-11-2022

                       Toeragenda 2023

 kilometerstand inleveren na afloop sluitingstocht of digitaal.

De deelnemers aan deze ritten krijgen afzonderlijk bericht.

Niet op 27 april(koningsdag) en 18 mei (hemelvaart) 25 mei (avondvierdaagse) en 4 mei(dodenherdenking)
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NTFU

KLEDING

De Toercommissie

Voor heren/jongens zijn dat 600 km.

Voor dames/meisjes zijn dat 300 km.

te worden verreden.

De in deze agenda vermelde ritten worden gepubliceerd in de NFTU clubkalender( mijn club op fietssport), zodat 

óók leden van andere verenigingen aan deze tochten kunnen deelnemen.

CT: is een ClubToerfietsTocht en dus alleen bestemd voor onze leden (eventueel met introducees).

Tenzij anders vermeld, starten alle tochten vanaf de kantine van voetbalvereniging Spartanen in Wognum.

De deelnemers dienen zich aan te melden bij de organisator van de tocht.

Tijdens een groepstocht dient de snelheid te worden aangepast aan de deelnemers. Wij gaan

er wel van uit dat de deelnemers voldoende conditie hebben voor de te rijden afstand.

Wij verzoeken onze leden om bij alle tochten in clubkleding te rijden. Het dragen van een

fietshelm is verplicht.

SOORT TOCHT

GT: is een GroepsToerfietsTocht waarbij in groepsverband achter voorrijders wordt gefietst.

RIJSNELHEID

CLUBKAMPIOENSCHAP

Om deel te nemen aan het clubkampioenschap dienen een minimaal aantal kilometers in clubverband

Indien U verhinderd bent, dient U zelf voor een vervanger(ster) te zorgen.

DEELNAME

STARTPLAATS

ORGANISATIE
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