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Beste Clubleden,
Het seizoen 2021 staat voor de deur maar het is nog maar de vraag hoe dat zal gaan verlopen.
Verleden jaar ging de najaarsvergadering niet door en hadden we met het bestuur nog de
illusie dat we in het voorjaar wel weer zouden kunnen vergaderen. Dit gaat echter niet
gebeuren.
Verleden week maandag hebben we bestuursvergadering gehad via de
computer om de lopende zaken door te spreken en te beslissen hoe we het
seizoen 2021 gaan opstarten.
Verder in Het Frame informatie van de tourcommissie hoe de
openingstocht en de lentetocht gaan verlopen.
We willen als bestuur dat bepaalde tochten toch doorgaan maar dan in
een aangepast vorm.
Juist in deze bijzonder tijd is het goed om veel naar buiten te gaan en te
blijven fietsen.
Ook in het Frame van de tourcommissie informatie over hoe het uitdelen van de kaarten gaat
plaatsvinden voor de registratie van de km die gaan worden verreden in het seizoen 2021.
In het Frame van december had ik geschreven dat we op 25 januari met de Engeland
commissie gaan beslissen wat we gaan doen met de Engeland tocht die eerst in 2020 zou gaan
plaatsvinden en was uitgesteld tot 2021. We hebben als commissie moeten concluderen dat
een fietstocht in Engeland er niet in zit in 2021. Gezien de huidige ontwikkeling van de
Coronacrisis kunnen we op dit moment geen alternatieve tocht van 4 juni t/m 11 juni 2021
organiseren en hebben we besloten dat de gehele tocht niet doorgaat. De deelnemers hebben
hier bericht van ontvangen en hebben het geld teruggestort gekregen.
Omdat we geen voorjaarsvergadering hebben kan er ook geen uitleg en presentatie zijn van
het clubweekend wat staat gepland van 3 t/m 5 september. Ook kan er tijdens de vergadering
niet worden geïnventariseerd wie er mee wil gaan met het clubweekend. De voorbereidingen
voor dit weekend zijn in volle gang. Verder in het Frame vindt u daar een uitgebreide
beschrijving van waar het clubweekend naar toe gaat en bij wie u zich kunt opgeven.
Ook stond er voor dit jaar weer een avondvierdaagse gepland zoals zo vele activiteiten die
waren gepland gaat deze in 2021 niet door.
Als ik deze kopij schrijf is er in Nederland een sneeuwstorm en gezien de weerberichten voor
de komende week zit het er niet in dat we buiten kunnen fietsen. Naar de sportschool kan ook
niet, gelukkig heb ik nog het alternatief dat ik thuis een spinningfiets heb waarop ik de
conditie een beetje kan bijhouden.
Meestal fietst de woensdaggroep gewoon door in de winter maar omdat je maar met één
persoon mag buiten sporten, doen we dit al een aantal maanden niet meer.
Wel maak ik nog regelmatig tochtjes van rond de 50 km en kom dan nog regelmatig fietsers
van onze club tegen.
Zoals Cor de Boer die nog veel fietst en verleden jaar een jaar heeft gehad met twee keer
aanrijding door een auto en in het begin van het seizoen een zware operatie waar hij weer
goed van is hersteld, het gaat nu goed met hem.
Henk Kenter kom ik ook geregeld tegen en je zal het niet willen geloven maar Henk heeft
alweer verschillende keren een rondje om het Markermeer gefietst. Misschien kan Henk het
aantal km 40459 die hij verleden heeft verreden evenaren of misschien verbeteren. Zet hem
op Henk.
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Ernst Bagmeijer kwam ik ook tegen maar op dit moment fietst hij even niet. Ernst heeft
Corona gehad en tegelijkertijd een galblaasontsteking. Dat is een pijnlijke ontsteking en hij
wordt binnen vier weken geopereerd. Beterschap en we hopen je weer gauw op de fiets te
zien.
Jan Louter, een van de betere fietsers van de woensdaggroep heeft last van zijn gewichten en
fietst al sinds de zomer niet meer mee. Na onderzoeken in het ziekenhuis wordt hij afgestemd
op de goede medicatie en hoopt hij van de zomer weer met ons mee te fietsen.
Gerrit Dijkstra fietst ook even tijdelijk niet met de woensdaggroep mee en wacht op een
oproep in het AMC voor een behandeling aan zijn hart.
Veertien dagen terug ben ik samen met Wim op ziekenbezoek geweest bij Co Peerdeman die
heeft een nieuwe hartklep gekregen en die is zeer tevreden hoe hij zich nu voelt, na deze
ingreep.
Beterschap voor deze trouwe leden van onze fietsclub.
Rest mij u allen een goed en gezond seizoen 2021 toe te wensen en vele veilige km’s.
Vriendelijk fietsgroet, Nico Braas.

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

Aanleveren Kilometerstanden seizoen 2021.
Aangezien de voorjaarsvergadering geen doorgang kan vinden is het niet mogelijk om aldaar
de beginstanden van het seizoen 2021 op te nemen. Omdat we dit natuurlijk wel willen
weten is het verzoek om de kilometerstanden via de mail aan te leveren.
- Maak een foto van je kilometerteller(s).
- Schrijf er voor de duidelijkheid bij wat de stand is.
- Voor 7 maart mailen naar: wijnker.stam@gmail.com
Omdat ook het uitreiken van de Oranje standen kaarten niet kan
plaats vinden hebben we besloten om dit seizoen geen kaarten uit te
reiken. Mocht je in de tussentijd je stand willen laten registeren,
stuur dan even een mail met foto naar bovenstaand mailadres.
In 2020 was het niet mogelijk om te strijden om het
clubkampioenschap. Voor dit seizoen willen wij dat uiteraard wel weer mogelijk maken.
Omdat het wegens de corona maatregelen niet mogelijk is om gezamenlijk de Openingstocht
en de Lentetocht te rijden hebben wij in de bestuursvergadering besloten om een alternatief
aan te bieden. Zie hiervoor de aankondiging in het Frame. Wij hopen hiermee toch de
competitie te kunnen opstarten. Wanneer de maatregelen het mogelijk maken gaan we
uiteraard weer in groepsverband rijden.
Mochten je nog vragen hebben of lukt het niet via de mail neem dan even contact met mij op.
Vriendelijke groeten.
Namens de toercommissie Cees Wijnker
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Totaal gereden KM voor TCW t/m 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

A. Deutekom
G. Dijkstra
K. Stam
S. Kuin
K. Roodt
H. Rood
W. Broekhuizen
K. Ligthart
J. Louter
C. Koeman
R. Dol
A. Jonker
J.G.J. Wever
N. Roodt
N.C. Peerdeman
P de Winkel
Joh. Boots
D. Huibers
A. Konijn-Rood
C de Boer
J. van Etten
N. Braas
J. Has
W. de Jong
A. Entius
R. Dekker
H.Kenter
R. Boots
M.Litjens
J.H.J. Bentlage
P. Groot

550929
389979
345391
259955
224107
213679
212578
197736
192502
185151
169715
154466
152681
144779
130962
130766
119006
95549
88399
85291
68642
59947
53759
45213
45113
40985
40459
35134
34306
33518
33425

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
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R Timmer
C. Wijnker
R. Schouten
P Zweed
J. Wuite
M. Entius
Th. Bleeker
H. Dekker
Co Koeman
L. Hummelink
F. Detmers
J. Hania
E. Bagmeijer
B. Vergers
B Zweed
C. Oud
J. Hoogendijk
R. Stapersma
J Spijkerman
J. Schipper
S.Visser
S. van Eijnatten
A. Hulshof
C. Komen
R.Wester
J. Immen
H. Koeleman
G. Sjonger
R.A. Schipper
M. Bot
M. Peet

32127
31365
24497
22769
18516
17610
15702
14939
14885
14844
14313
14272
13923
13273
12178
11637
10442
8568
8209
6686
6251
3484
3218
1305
760
645
475
330
328
160
80

Alternatieve Openingstocht.
Vanwege de coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om gezamenlijk de Openingstocht
te rijden. Omdat we toch van start willen gaan met het seizoen hebben we gekozen voor een
alternatieve route die we niet in groepsverband maar individueel kunnen rijden. De gereden
kilometers tellen mee voor de clubcompetitie. Je bent natuurlijk vrij om tussen de aangegeven
plaatsen zelf je route te bepalen. We hopen hiermee dat iedereen de fiets weer uit de
winterslaap gaat halen (voor zover nodig) voor een nieuwe start in 2021.
2020 was een jaar om snel te vergeten, laten we er in 2021 een mooi, sportief en gezond jaar
van maken!
Hieronder de uitleg en routes voor de alternatieve openingstocht van 80 of 40 kilometer.

-

Vertrek, in de club outfit, vanuit eigen woning.
Route 80 KM via Winkel en Callantsoog naar het Verlaat en vervolgens weer naar
huis (80KM)
In Callantsoog is beperkte mogelijkheid voor koffie to go.
Maak in Callantsoog een foto (selfie) bij het plaatsnaambord van Callantsoog.

-

Route 40 KM start thuis en ga via Kolhorn weer richting huis.
Maak in Kolhorn een foto (selfie) bij het plaatsnaambord van Kolhorn.

-

Mail de foto naar rwj.boots@quicknet.nl
Kilometers worden verwerkt in de clubcompetitie.
De Openingstocht kan gereden worden van 7 t/m 14 maart.

De toercommissie hoopt op mooi voorjaarsweer en wenst een ieder een mooie rit en een
prachtig seizoen toe !!
Helaas moeten we hier nog even op wachten.
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Notulen van de
voorjaarsvergadering
op 28 februari 2020
Aanwezig 35 leden inclusief bestuur.
1. Opening door de voorzitter.
Hij bedankt onze sponsor Richard Schipper voor de traktatie.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
Bericht van verhindering van Jan Hania, Jim en Lonneke Schipper, Sjaak v/d Fluit,
Jan van Etten, Ben en Patrick Zweed, John Immen, Pé Groot, Sjoerd Visser en Johan
Bentlage.
Mail van Cees Swinkels. Hij opperde om een rit naar Haarlem te rijden, tien jaar na de
tocht naar Santiago. Er is geen animo en er zit geen ruimte in ons programma.
Jan Hania wil wel de clubdriedaagse organiseren als iemand anders de routes uitzet.
Simon Kuin biedt aan om de routes te maken. Bij inventarisatie blijkt dat 7 leden
zeker meewillen en voor 5 is het nog een vraagteken. Het meegaan van echtgenotes is
niet geïnventariseerd. In het Frame van april moet het naar de leden worden
gecommuniceerd.
3. De notulen van de najaarsvergadering worden goedgekeurd.
4. Toeragenda.
Cees Wijnker neemt het toerprogramma door. De
openingstocht wordt vanwege de weersverwachting een week
uitgesteld naar 8 maart. Op 27 juni wordt de Omloop van
Flevoland verreden. Op 6 september staat de Airborntocht in
Arnhem op het programma. Maar als de clubdriedaagse
doorgaat, vervalt deze tocht natuurlijk.
Op verzoek van de vorige deelnemers maken we de Ronde Zuiderzee wat langer,
ongeveer 230 km, zodat het toch een uitdaging blijft.
5. Engelandreis. De organisatie verloopt voorspoedig. Hotels en veerboten zijn geboekt.
Ruud Timmer heeft de routes klaar en gaat die met zijn vrouw in mei voorfietsen.
Er gaan 18 fietsers en 2 begeleiders mee. Alle routes komen op Strava.
6. Avondvierdaagse.
De aanvraag voor de vergunning is naar de gemeente. De routes zijn klaar. We zoeken
nog een aantal vrijwilligers voor de inschrijving.
Sander van Eijnatten en Ruud Timmer melden zich aan.
7. Financieel verslag.
We hebben een positief resultaat van € 994,80. Penningmeester Math Litjens licht het
één en ander toe. Vorig jaar hebben de leden geen nieuwe kleding besteld zodat er
geen aftrek voor korting is geweest. De uitgaven van het Frame zijn wat lager en de
opbrengst van de Avondvierdaagse is nagenoeg gelijk gebleven.
Dit jaar zal het resultaat lager zijn doordat we nu € 600,- uitgegeven hebben aan
korting en de kosten van de NTFU zijn € 150,- hoger.
8. Kascontrole. Jim Schipper en Ruud Timmer hebben de kascontrole gedaan. Jim is
afwezig dus doet Ruud het woord. De boeken zijn prima in orde bevonden en de leden
verlenen het bestuur décharge. Het viel Ruud op dat de minder stemmen voor de
Tourclub waren bij de Raboclubkascampagne. We moeten meer stemmen genereren.
De sponsorclicks hebben € 52,- opgeleverd. Nogmaals bij de leden hier aandacht voor
vragen.
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1. Benoeming kascommissie: Ruud Timmer en Pé Groot, reserve Rob Dekker.
2. Beleid en visie.
We gaan in groepen rijden met verschillende snelheden, respectievelijk 25, 27 en 30
km of meer. Het doel is iedereen aan zijn trekken te laten komen en het aantrekkelijker
te maken voor nieuwe jongere leden. Ook moeten er bij nieuwe ideeën een nieuwe
commissie in het leven geroepen worden. Het bestuur ziet graag nieuwe acties en
initiatieven vanuit de leden.
3. Bestuursverkiezing.
Nico Braas wordt voor de komende drie jaar herkozen.
Voor onze penningmeester Math Litjens is nog geen vervanging. Hij blijft voorlopig
aan.
4. Rondvraag.
Simon Kuin merkt op dat misschien een van de partners van de leden de functie van
penningmeester kan vervullen.
Co Peedeman vraagt hoe het zit met de kilometertelling voor de clubcompetitie bij
fietsen met ondersteuning. Na enige discussie wordt door de vergadering besloten dat
de kilometers gewoon meetellen maar dat je er geen clubkampioen mee kan worden.
Kees Stam merkt op dat meer leden niet in clubkleding rijden. Bij alle georganiseerde
tochten van de club moet dit wel zo zijn.
Hij merkt ook op dat het steeds wisselen van voorrijders een gevaar inhoudt.
Cees Wijnker vraagt aandacht voor de omloop van Zandvoort waar Adri Entius heen
gaat.
Cees Roodt vertelt dat men via Google bij de Dekamarkt in aanmerking kan komen
voor gratis kaarten voor de Ronde van Noord-Holland.
Hierna volgt de registratie van de kilometerstanden en de uitreiking van de
toerboekjes.
*********************************************************************

Toevoeging aan de notulen van de
voorjaarsvergadering 2020
Beste leden.
Aangezien er in 2020 geen najaarsvergadering is geweest en er dit jaar ook geen
voorjaarsvergadering kan plaatsvinden, publiceren we de notulen van de voorjaarsvergadering
van 2020 ter goedkeuring in Het Frame.
Heb je vragen over of aanvullingen op de notulen stuur ze dan per mail naar
secretaris@tourclubwognum.nl.
Wanneer we geen reacties van afkeuring ontvangen worden deze notulen twee weken na de
verschijning van het Frame goedgekeurd.
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FIETS NIEUWTJES
Sealskinz Waterproof Cold Weather handschoenen.
Een handschoen die je handen 100% droog houden,
dat is volgens Sealskinz de Waterproof Cold Weather
Glove. De handschoen bestaat uit softshell en
geitenleer, en wanneer je aan de handschoen ruikt
geeft dat zo’n typische heerlijke leer geur. Aan de
binnenkant zit merino wol en tussen deze beide lagen
zit het Fusion Control membraan. Een handschoen
die je handen warm en vooral droog houdt, dat klinkt
goed.
Waterdicht ademend membraan.
De Fusion Control technologie is een hydrofiel membraan tussen de binnen en buitenkant. De
handschoen bestaat dus uit drie lagen waarbij de buitenkant en binnenkant (de voering) door
het membraan met elkaar zijn verbonden. Het membraan zorgt ervoor dat er geen water naar
binnen kan, maar wel naar buiten. Zweet wordt afgevoerd, terwijl de regen wordt
tegengehouden. Door het membraan zitten de voering en de rest van de handschoen ook aan
elkaar vast, en heb je dus geen losse voering. Hierdoor trek je de handschoen dus niet
‘binnenste-buiten’ als je deze uit doet.
Aan de buitenkant kan je het verschil tussen het softshell en geitenleer goed zien. Toen ik de
eerste afbeeldingen zag dacht ik dat het om een motorhandschoen zou gaan, maar dit valt
goed mee als je ze uit de verpakking haalt. De looks van een motorhandschoen hebben ze nog
wel, maar ze zijn minder ‘lomp’ dan ik had verwacht al blijven het natuurlijk wel
winterhandschoenen.
Eerste indruk
De afgelopen periode was natuurlijk perfect om deze handschoenen te gebruiken en dat is me
erg goed bevallen. De eerste paar ritten waren ze nog een beetje stug en zat het rondom de
vingers wat strak. Even heb ik gedacht dat ik misschien toch een maatje groter nodig zou
hebben, maar dat blijkt niet nodig. Het leer wordt naarmate het gebruik steeds soepeler en dat
zorgt ervoor dat ze lekker zitten en goed passen. Ik heb de handschoenen in maat M en dat
komt overeen met een omtrek van je hand van
zo’n 24 cm.
Bij de pols doe je ze dicht met een sluiting van
klittenband. Dit sluit prima aan en de manchet
van je winterjas kan je er onder doen, zodat ook
daar geen kou binnen komt. De handschoen
heeft geen padding, maar wel een versteviging
van geitenleer aan de binnenkant van de
handpalm. De grip en het gevoel met je fiets is
goed. Het bedienen van je touchscreen navigatie
met de toppen van je duim of wijsvinger gaat prima. Net als alle winterhandschoenen zijn ook
deze wat dikker en dat merk je met het aantikken van je scherm, het drukken op een knopje,
of het vastpakken van je rits.
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Maar het belangrijkste van de handschoenen is natuurlijk
dat ze lekker warm zijn en je handen droog houden. En
dat doen ze goed! Ook als het regent en zelfs tijdens een
licht buitje met natte sneeuw blijven m’n handen lekker
op temperatuur. Ik merk, als ik de handschoenen
onderweg uit doe, dat de binnenkant een beetje vochtig is.
Dit voelt bij het opnieuw aan doen even wat fris, maar dat
is na een paar minuten verdwenen en heb je de handen
weer warm.
Conclusie
Deze handschoenen doen wat ze beloven. Ze zijn waterdicht en zorgen voor warme handen
tijdens het fietsen. In het begin zitten ze nog wat strak, maar dit wordt naarmate het gebruik
steeds soepeler. De pasvorm is hierdoor erg comfortabel. Daar waar ik voorheen wel eens
eerder naar huis ging vanwege koude vingers, is dat met deze handschoenen nog niet in me
opgekomen. Met een prijs van € 80,- is de prijs te vergelijken met andere
winterhandschoenen, waarbij ik persoonlijk deze Sealskinz een pluspunt geef vanwege het
comfort. Volgens Sealskinz zijn de handschoenen naast het fietsen ook goed te gebruiken
tijdens het skiën of bergbeklimmen. Dat heb ik niet geprobeerd, maar op basis van mijn
ervaring op de fiets kan ik me dat goed voorstellen!
De handschoenen zijn te koop in de kleuren: zwart of zwart met grijs. Op de website van de
Sealskinz Benelux vind je meer informatie.
********

BBB UltraWear Zipperless overschoenen
BBB laat met deze UltraWear Zipperless
overschoenen zien dat ook bij dit schier
eenvoudige accessoire nog altijd iets te verbeteren
valt. Na een paar koude en natte ritten maken we
de balans op.
Overschoenen zijn een van de eerste accessoires
waar je als wielrennen naar grijpt als het buiten
natter en kouder wordt. Ze beschermen je voeten
tegen de elementen. Die elementen verschillen, zo ook de overschoenen. Ze zijn er puur voor
de aerodynamica, de wind, de regen, de kou en als combinatie van een aantal van deze zaken.
Deze BWS-25 UltraWear Zipperless overschoenen van BBB zijn gemaakt ter bescherming
tegen de regen en de kou.
Zipperless. De naam windt er geen doekjes om: er is geen rits. Nagenoeg elke overschoen,
zeker die voor het koudere weer, heeft een rits aan de achter- of zijkant. Niets mis mee, het is
makkelijk voor het aan- en uittrekken. Het kan ook de achilleshiel van de overschoen zijn,
omdat hierdoor nog vocht naar binnen zou kunnen. BBB heeft daarom die rits helemaal
achterwege gelaten.
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3 mm neopreen met waterdichte laag.
De kracht van de overschoen zit in het materiaal waar het van gemaakt is. Net als veel
overschoenen voor de winter zijn ook deze van neopreen, een synthetische rubber, gemaakt.
Het is 3 mm dik en isoleert daarmee goed. Over het neopreen zit een zogeheten Neoskin-laag
die het geheel waterdicht maakt. Aan de binnenkant zie je wel stiksels, maar de buitenkant is
gelijmd waardoor er ook langs de naden geen water naar binnen kan. Zowel wel bij de neus
als de hak zijn verstevigingen aangebracht. Dit zijn typisch de plekken die snel slijten bij het
lopen met overschoenen aan. Het geeft ook wat stevigheid op die plekken zodat ze goed
blijven zitten. Het logo van BBB ontbreekt natuurlijk niet, maar het staat er redelijk subtiel
op. Dat logo en de puntjes die je hieronder ziet, als ook de ‘B’ op de neus, zijn reflecterend.
Less is more!
Vooraf was ik benieuwd wat de keerzijde zou kunnen zijn van het weglaten van de rits. Het
aantrekken zal dan toch een stuk lastig moeten gaan? Dat klopt ook wel, het kost inderdaad
iets meer moeite, maar meer is het ook niet. Je trekt hem eigenlijk aan als een sok. Of althans,
zo doe ik het. Je trekt de ‘kraag’ over de punt van je schoen en dan verder. Alles is heel
flexibel en het gaat daarom makkelijker dan ik in eerste instantie verwachtte. Je rekt het
materiaal uit en het komt meteen weer in zijn originele vorm terug.

De onderkant van de overschoen is open en heeft op het midden klittenband. Die kan je
losmaken bij het aantrekken maar dit is niet noodzakelijk. Losmaken is wel weer nodig als je
skates gebruikt, maar daar hebben wij geen kaas van gegeten. Enfin, je trekt de overschoen
dus over de neus van de schoen, de klittenband over het schoenplaatje en dan de hak. En klaar
ben je. Iets lastiger, maar verre van moeilijk.
Je kan ook voordat je je schoenen aantrekt, de overschoen al
aantrekken. Je trekt hem dan over je onderbeen, doet je schoen aan
en vervolgens de overschoen van bovenaf over je schoen. Dit gaat
net iets makkelijker, het is maar net wat je zelf het fijnst vindt.
Nu ik de overschoenen een paar keer gebruikt heb vraag ik mij af waarom er überhaupt ooit
een rits is gebruikt. Het aantrekken gaat alsnog heel makkelijk en het valt mij meteen op dat
het veel beter uitziet. De hele overschoen is van flexibel neopreen gemaakt en neemt de vorm
van je schoen aan. Een rits is niet zo flexibel en vaak zien overschoenen er daardoor al snel
wat lomp uit. Nu niet, vind ik. Less is more! Dit beeld wordt
overigens nog eens versterkt door de iets contrasterende kleuren
van het deel om je enkel en het deel om de schoen.
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Overal je fiets wassen met een Worx Hydroshot
Klinkt handig, overal je fiets kunnen wassen, maar
het is niet direct voor iedere fietser van toepassing.
Voor velen (inclusief ikzelf) is het vanzelfsprekend
dat je na een training thuis met een tuinslang en
borstel je fiets kan wassen. Maar als je op een
bovenwoning woont of in een appartement met
alleen een balkon, is het niet zo logisch dat je een
buitenkraan met tuinslang hebt. Maar, zeker in de
winter, zal de fiets toch met enige regelmaat moeten
worden gewassen en gepoetst.
Draadloze drukreiniger.
Nu heb ik thuis wel alles bij de hand om mijn fiets schoon te maken, maar toch heb ik een
WorX Hydroshot. Deze neem ik (normaal gesproken) elke week mee naar de cross. Na de
verkenning en warming-up kan ik de fiets nog even schoon spuiten, om met een schone fiets
aan de start te staan. Ook na afloop wordt de fiets schoon gespoten, zodat deze schoon in de
auto gaat.
De Hydroshot werkt op een 20 volt lithium accu, weegt nog
geen twee kilo en heeft een geïntegreerde pomp. Hierdoor
heb je geen stromend water nodig, maar kan je de
bijbehorende slang gewoon in een emmer water hangen. Als
ik naar de cross ga, neem ik altijd een gevulde jerrycan met
10 liter water mee. De Hydroshot pompt zelf het water op om
je fiets schoon te spuiten. De slang heeft een filtertje om te
voorkomen dat er zand of vuil wordt opgepompt. Goed voor
de levensduur en als je wilt, kun je er ook water uit de sloot
mee pompen om je fiets mee schoon te spuiten.
Krachtiger dan de tuinslang.
De Hydroshot heeft vijf verschillende standen waaruit
je kunt kiezen door de spuitkop te draaien. Zelf heb ik
deze altijd op de meest fijne stand staan, waardoor er
weinig water onder stevige druk uit komt. Ook dikke
modder na een zware cross gaat er daarmee prima af.
Wil je de fiets alleen afspuiten, als er niet zo veel
modder op zit dan kun je de druk verlagen door een
andere stand te kiezen.
Met een volle accu en 10 liter water, kan ik tijdens wedstrijden meerdere keren mijn fiets
afspuiten. De Hydroshot is krachtiger dan een tuinslang, maar kan niet op tegen een volledige
hogedrukreiniger. Op de accu zitten drie led lampjes die aangeven hoeveel energie er nog in
de accu zit. Meestal laad ik de accu om de week op, al kan hij volgens de lampjes nog wel
even mee.De Worx Hydroshot is met € 159,- niet de goedkoopste manier voor mobiele
reiniging, maar naar mijn mening wel de meest krachtige.
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Financieel verslag 2020
Aangezien de voorjaarsvergadering voorlopig is uitgesteld, hebben wij als bestuur besloten
om het financieel verslag 2020 te publiceren in het Frame.
Ook op financieel gebied was 2020 een raar, maar rustig jaar. Onderstaand heb ik de meest
opmerkelijke zaken opgesomd.
1. Het resultaat 2020 bedraagt € 158,88.
2. Op 5 juni 2020 hebben we € 300 van de Rabobank ontvangen voor een uitkering uit
het coöperatief fonds. De Rabobank heeft voor verenigingen die inkomsten misten
door de Corona dit speciale fonds geopend. Aangezien wij de inkomsten van de
Avond4daagse misten, hebben wij een uitkering ontvangen van €300. Hierdoor zijn
een aantal doorlopende kosten gedekt en hebben we toch nog een gering resultaat
gemaakt op de Avond4daagse.
3. In 2020 was de ontvangst van contributie van de leden in totaal € 3.481, terwijl
hiervoor de afdracht naar de NTFU €2.636, een verschil van slechts € 845. Door de
corona zijn er ook aanzienlijk minder kosten gemaakt (geen bekers/herinneringen,
geen najaarsvergadering, minder kosten van frame (dunner frame + 1 frame minder).
Gelukkig hadden we tevens nog de opbrengst van € 352 voor de Rabo ClubSupport
(nagenoeg gelijk aan 2019)
4. De bijdrage van de sponsor is volledig gebruikt door de verstrekte korting voor de
leden op kledingaankoop.
5. De ledenaantallen waren in 2020:
1. Hoofd lidmaatschap: 67 (in 2019:68)
2. Gezinslidmaatschap: 4 (in 2019: 4)
3. 2e lidmaatschap: 1
(in 2019: 1)
4. Donateurs 1
(in 2019: 1)
5. Ereleden: 2
(in 2019: 1)
Als jullie graag een exemplaar van de jaarrekening 2020 willen ontvangen, en/of vragen
hierover hebben, kun je deze opvragen door een email te versturen naar:
penningmeester@tourclubwognum.nl.
Groet, Math Litjens
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VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE
VAN DE TOURCLUB WOGNUM.
Uitgevoerd door Ruud Timmer en Pé Groot.
Dit jaar werd de kascontrole over het jaar 2020 digitaal uitgevoerd. Het voorstel hiervoor
kwam van onze penningmeester Math. Hij had hierbij rugdekking van niet de minste, nl. van
onze grote roerganger Rutte.
Dat betekende voor ons als controleurs: niet in de watten worden gelegd met de gebruikelijke
overheerlijke koek en borrel toe.
Jullie snappen dat wij getergd waren. Maar hoe we ook zochten en wroeten er bleek niets op
te merken aan de zeer zorgvuldig gevoerde administratie en beheer van de geldmiddelen door
onze penningmeester Math. Er bleef ons dan ook geen andere mogelijkheid over dan Math te
complimenteren met zijn werk als penningmeester in 2020. En, eerlijk gezegd,
meer dan verdiend.
De kascommissie verleent het bestuur dan ook decharge voor het gevoerde
financiële beleid.
Math. namens de TCW heel veel dank.
Pé Groot en Ruud Timmer
**************************************************************************************************************************************

Alternatieve Lentetocht.
Ook voor de lentetocht zijn we genoodzaakt een alternatief aan te bieden.
Net als de openingstocht willen we jullie in de gelegenheid stellen om toch individueel deel te
nemen.
-

Vertrek in de cluboutfit vanuit eigen woning.
Route via Monnickendam en De Rijp naar Obdam en vervolgens weer naar huis
(80KM)
Voor versnapering onderweg zul je helaas zelf moeten zorgen.
Maak in De Rijp een foto (selfie) bij het plaatsnaambord van De Rijp.
Mail de foto naar rwj.boots@quicknet.nl
Kilometers worden verwerkt in de clubcompetitie.
De Lentetocht kan gereden worden van 21 t/m 28 maart.

We gaan ervanuit dat de zon dan weer zal schijnen en dat de volgende rit een gezamenlijk
rit gaat worden!!
De toercommissie wenst jullie veel fietsplezier!!
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De Pen van René
Allereerst bedankt Arjen, voor het doorgeven van de pen. Na al een aantal
jaren lid te zijn van de TCW moest het er dus toch van komen. Ik ben René
Schouten, 44 jaar, zoon van Bert Schouten en Greet De Haan en geboren in
Wognum en nu woonachtig in Zwaag.
Al op jonge leeftijd ben ik aangestoken door
het fietsvirus mede doordat mijn vader, als lid
van de TCW, jarenlang rondfietste op de racefiets. Maar ook doordat wij, met het gezin,
vele fietsvierdaagses in Nederland hebben gereden, met name die in
Ede. Een racefiets heb ik dan ook al heel lang in de schuur staan en
menig kilometer is daarmee gereden. Puur recreatief en dan zo af en
toe eens, vooral in de zomer als de de grote wielerronden op tv het
vuur weer aanwakkerde en het weer buiten aangenaam was. Het
lidmaatschap TCW stokje heb ik dan ook overgenomen van mijn
vader die zo tragisch tijdens een donderdagavond sterrit naar Schagen is overleden. Voor de herdenkingsrit die kort daarop weer op de donderdag gereden werd zijn
mijn broer Erik, mijn zwager Arjen en ik uitgenodigd om mee te rijden, dit heb ik toen als zeer fijn
en indrukwekkend ervaren.
Tegenwoordig fiets ik veel meer en gebruik de racefiets ook een aantal dagen in de week om vanuit
Zwaag naar mijn werk in Broek op Langedijk te gaan (wel bij mooi weer). Daar werk ik al zo’n 20
jaar als Autotechnisch diagnose specialist. Een groot deel van de tijd ben ik bezig met het
ondersteunen van werkplaats monteurs bij het stellen van de juiste diagnose aan (met name) auto
elektronica storingen.
Nou refereerde mijn zwager Arjen aan een tweewieler verzameling, dat moet ik natuurlijk dan ook
even uitleggen. Het is wellicht een beetje overdreven om het zo te noemen want het zijn slechts 2
racefietsen, 1 MTB, 2 gewone fietsen en een motorfiets. Valt toch beste mee?! Mijn 2e racefiets
gebruik ik sinds 1,5 jaar als conditiehouder in de winter door hem op zolder op de Tacx te
gebruiken. Heb ook een aantal jaren in de sportschool gespint maar dit thuisfietsen in de huidige Covid-19 crisis
wel een gouden greep gebleken. Om afstand te kunnen
houden en om toch de
fietsconditie op peil te houden.
Jaarlijks kom ik vaak niet verder dan een 2500 fietskilometers. Dat komt misschien ook wel omdat ik naast het fietsen ook veel tijd besteed aan mijn andere grote hobby,
drummen. Ik speel al jaren met veel plezier in de meest
uiteenlopende bandjes. Momenteel is dat in 3 verschillende: Cliché (top40 coverband), Seven Dead Poets (Rock) en
Endomé (akoestisch). Met name met Cliché treden we geregeld op in menig kroeg en op menige kermis. Hoop dat
dit ook snel weer mogelijk gaat zijn want ik begin dit toch
wel te missen.
Om mijn verhaal te besluiten geeft ik de pen door aan
Simon Kuin.
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Sterrit Dirkshorn
We hopen 1 april (echt geen grap) weer van start te kunnen gaan met de sterritten. Hoe het
allemaal gaat verlopen is natuurlijk afhankelijk van de maatregelen die dan van kracht zijn.
De sterrit brengt ons dit jaar naar de Golfbaan in Dirkshorn, Groenvelderweg 3. We zijn daar
van harte welkom en mocht de horeca nog niet open zijn dan is er altijd koffie to go, zodat we
op afstand nog even kunnen bijkletsen. Is alles wel weer “normaal” dan kunnen we o.a.
gebruik maken van het gezellige terras.
Hieronder de lijst met stempelaars. Mocht je verhinderd zijn dan is het verzoek om zelf voor
een vervanger te zorgen.

Donderdag
1 april
8 april
15 april
22 april

naam
René Boots
Sjoerd Visser
Simon Kuin
Cor de Boer

29 april
6 mei
20 mei

Jan van Etten
Alphons
Deutekom
Co Werver

27 mei
3 juni
10 juni

Co Peerdeman
Nico Braas
Jan Hania

stempeltijd donderdag
van
17 juni
24
juni
18.45 uur
1 juli
8 juli
15
tot

juli

22 juli
29 juli
5 augustus
12 augustus
19 augustus
26 augustus

19.30 uur
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naam
Rob Dekker
Cees Wijnker
Dirk Huibers
Kees Roodt
Jack
Hoogendijk

stempeltijd
van
18.45 uur

Piet de Winkel tot
René Schouten
Wim
Broekhuizen
Aad Jonker
19.30 uur
Nico Braas
Cees Wijnker

FF LACHE……
De leukste thuis
Peter is piloot.
Hou je ook van vliegen?
Vraagt hij aan een jongetje op het vliegveld. Zeker meneer! Zegt het jongetje.
Mooi zegt Peter. Zal ik er een paar voor je vangen?
Weinig keus
Adam en Eva liggen te chillen in het paradijs.
Vraagt Eva ‘hou je van me?’
Zegt Adam: ‘Tuurlijk van wie anders?’
Bekend terrein
Zitten twee kerels aan de bar
‘Ik ben nog nooit boos op mijn vrouw geweest’ zegt die ene tegen de andere.
‘Ik heb haar ook nog nooit met een vreemde man in bed aangetroffen’
‘Echt niet?’ vraagt die andere. ‘Echt niet zegt hij. Het was altijd een van mijn
vrienden!’
Spijkers met koppen
Twee Belgisch timmermannen moeten ergens een houten vloer leggen.
Je raad het al: dat gaat helemaal niet goed.
De eerste timmerman pakt een spijker en slaat die zo hard als hij kan in de planken en daarna
nog een.
De vierde spijker gooit hij weg. ‘Wat doe je nou?’ Vraagt de timmerman. ‘Wat denk je?’ zegt
ie. ‘Bij die eerste spijkers zat het knopje aan de bovenkant en bij die vierde zat het knopje
onder.’ ‘Sukkel’ zegt de timmerman ‘die kun je nog voor het plafond gebruiken?’
Plak hem achter het behang
Kees heeft het niet getroffen met zijn kind.
Wat een verschrikkelijk rotjoch is dat, zeg! De hele tijd loopt hij te zeuren.
‘Ik wil friet, ik wil chips, ik wil cola’.
Kees wordt er compleet gestoord van.
Na uren dat gejengel aan zijn hoofd is hij het zat.
‘Hier heb je cola schreeuwt hij’ terwijl hij het flesje frisdrank
op tafel zet en het kind een draai om zijn oren verkoopt.
Daarop schopt het jongentje Kees vol tegen zijn schenen.
‘Zo, zegt het kind. ‘En hier heb je alvast je statiegeld terug!’
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Clubweekend 3 – 5 september.
Naar Dalfsen.
Ik ben weer begonnen met het nodige uit te zoeken voor het clubweekend. Ik had wel enkele
plannen in mijn hoofd maar moet daar nog wel even ruimtes voor vinden. Dit jaar had ik
Overijssel in gedachten.
Enkele weken terug heb ik 4 hotels gevraagd een indicatie van de kosten op te geven. Dan
krijg je vier prijzen binnen en die moet je goed met elkaar vergelijken. Eén leek duidelijk de
goedkoopste maar toen ik telefonisch met hun contact opnam bleek al snel dat er toch wel
enige kosten bijkomen. Verder wilden ze geld vooraf en rekenden ze reserveringskosten
wanneer er minder personen zouden komen. Wel vriendelijk maar weinig flexibel.
Een ander hotel belde zelf met de vraag hoe ik de offerte had ontvangen. Ze waren bijna de
duurste.
Ze zetten uiteen wat ze gerekend hadden en daaruit bleek dat ze een royaal pakket hadden
gerekend. Bij uitleg van mijn kant kwamen ze direct met voorstellen en was de prijs veel
interessanter. Ook gingen ze direct meedenken over een prettig verblijf en zijn daarin erg
flexibel.
Al met al lijkt mij dit een geschikt hotel en heb ik een voorlopige optie genomen.
Het betreft Hotel De Barones te Dalfsen.
Dit hotel ligt tegen Dalfsen aan in een
rustig gebied, ca. 10 minuten lopen van het
centrum.
Dalfsen ligt ongeveer 120 km van
Wognum, dus goed bereikbaar op de
racefiets. De routes gaan we nog
uitzoeken. Wel gaan we zorgen dat we de
terugreis niet te lang gaan maken, max.
130 km. In de buurt van Dalfsen zijn
prachtige fietsroutes, zoals langs de Vecht
of over de Sallandse heuvels. Ook voor de dames die meegaan zijn er prachtige routes en
bezienswaardigheden in de buurt.
De kosten voor het weekend worden voorlopig geschat op € 175,-- p.p. Dat is op basis van
logies met ontbijt, éénmaal driegangen diner en éénmaal een buffet, lunchpakketten en voor
enkele onkosten zoals reiskostenvergoeding voor de auto’s.
Ik hoop dat Corona rond die tijd beheersbaar is en ons de gelegenheid geeft voor een prettig
weekend. En wil je mee geef je op bij mij. Bij voorkeur via de mail j.hania@quicknet.nl.
Ik reken op jullie belangstelling.
Jan Hania.
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In elk woord zitten minstens twee letters die maar op één manier weg te strepen zijn.
Als alle hieronder opgegeven woorden in het diagram zijn weggestreept, blijven er een
aantal letters over. Lees deze letters regel voor regel van boven naar beneden, zo vindt
u de oplossing.
Veel puzzel plezier.

Ademhaling
Aerobics
Afvallen
Aikido
Beweging
BMI
Bodybuilding
Botten
Cardio
Conditie
Dans
Dieet

Drive
Eetpatroon
Energie
Extra
Fiets
Fietsen
Fit
Fruit
Fut
Gezond
Graanproducten
Groenten
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Gym
Hart
Judo
Krachttraining
Leven
Levenslustig
Nordic walking
Olijfolie
Ontspannen
Peulvruchten
Slank
Spinning

Sport
Sterk
Tae-bo
Tai-chi
Vetpercentage
Vetverbranding
Vis
Vitaal
Work-out
Zumba

Van harte gefeliciteerd en een
fijne dag toegewenst
MAART
1
2
10
12
19
21
27
29

APRIL

Jan Has
Dick Rood
Ko Wever
Greet Schipper-Bakker
Cees Wijnker
Robér Wester
Hans Koeleman
Willem de Jong

4 Richard Schipper

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

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: Postgalei 23, 1687 VR Wognum
of e-mailen naar: broekhuizen@multiweb.nl
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Toeragenda 2021
Dag
zondag

Datum

Soort

Afstand

Starttijden

Organisatie

7 t/m/14 maart

Zie het frame/website

Alternatieve

CT

40 km

Openingstocht

CT

80 km

21 maart

Alternatieve Lentetocht

CT

80 km

donderdag

1 april t/m

S.R.

50 km

donderdag

26 augustus

Sterritten naar
golfbaan Dirkshorn
Groenvelderweg 3

zondag

7 maart

Naam van de tocht

idem
21 t/m 28 maart

Zie het frame/website
toercommissie

Niet op 13 mei (hemelvaart)
maandag

5 april

Vrije tocht

CT

120 km ?

8:00 uur

zondag

18 april

Omloop Noord-Holland

CT

100 km

8:00 uur

zondag

2 mei

Voorjaarstocht

CT

90 km

9:00 uur

VT

90/130 km

8:00 uur

A4D

40 km

idem

CT
VT

50 km

18:30 uur

zaterdag

15 mei

Klimmetjes Tocht
Soest

maandag
t/m
donderdag

31 mei t/m 3
juni

Avondvierdaagse is
vervallen

dinsdag
zaterdag of
zondag

15 juni
26/27 juni

Zomeravondtour
Tocht NFTU kalender

Cor de Boer
René Schouten en John
Immen
Kees Roodt en Kees Stam
Kees Roodt/toercommissie

Pé Groot, Jan van Etten
Toercommissie

zondag

4 juli

47e ronde
IJsselmeer/Zuiderzee

CT

240 km

7:30 uur

Co Peerdeman en
Wim Broekhuizen

zondag

4 juli

22e ronde Markermeer

CT

155 km

9:30 uur

idem

zondag

11 juli

Zomertocht

CT

100 km

8:00 uur

zondag

22 augustus

Ronde omringdijk

CT

140 km

8:00 uur

vr-za-zo

3/4/5
september

Clubweekend

CT

± 450 km

De deelnemers aan deze ritten krijgen afzonderlijk bericht.

zondag

19 september

Aad Jonker en
Jan Louter
Cor de Boer

Jan Hania en

Simon Kuin

Najaarstocht

CT

80 km

9:00 uur

Pe Groot en
Gerrit Dijkstra

zondag

3 oktober

Van kust tot kust

CT

100 km

9:00 uur

Cor de Boer

zondag

17 oktober

Sluitingstocht

CT

40 km

9:00 uur

Ruud Timmer en Dick Huibers

CT

80 km

9:00 uur

idem

kilometerstand inleveren tussen 11.00 uur en 13.00 uur.
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SOORT TOCHT
CT: is een ClubToerfietsTocht en dus alleen bestemd voor onze leden (eventueel met introducees).
GT: is een GroepsToerfietsTocht waarbij in groepsverband achter voorrijders wordt gefietst.
NTFU
Van de in deze agenda vermelde ritten zijn de vrij toerfietstochten (VT), de groeptoerfietstochten (GT) en de
avondfietsvierdaagse aangemeld bij de NTFU. Ze worden gepubliceerd in de NFTU-kalender, zodat óók leden van
andere verenigingen aan deze tochten kunnen deelnemen.

STARTPLAATS
Tenzij anders vermeld, starten alle tochten vanaf de kantine van voetbalvereniging Spartanen in Wognum.
STARTKAARTEN EN STEMPELEN
Iedere deelnemer dient de startkaart volledig in te vullen en na afloop van de rit weer bij
de sluitingscontrole in te leveren.
Na het volbrengen van een tocht moeten de toerboekjes van de deelnemers worden afgestempeld. Dit geldt voor alle tochten.
RIJSNELHEID
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.
KLEDING
Wij verzoeken onze leden om bij alle tochten in clubkleding te rijden. Het dragen van een
fietshelm wordt nadrukkelijk aangeraden.
ORGANISATIE
Indien U verhinderd bent, dient U zelf voor een vervanger(ster) te zorgen.
De Toercommissie
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