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Beste Clubleden,
Het seizoen 2022 staat voor de deur, we hebben gelukkig een heel ander vooruitzicht dan
verleden jaar. Toen was de najaarsvergadering niet doorgegaan en hadden we ook geen
voorjaarsvergadering. Nu is het vrij zeker dat op vrijdag 4 maart de vergadering doorgaat en
dat we zondag 6 maart de openingstocht hebben.
Verder in Het Frame informatie van de tourcommissie met het programma voor 2022.
Ik vraag u speciale aandacht voor de avondvierdaagse die wordt gehouden van 30 mei t/m 2
juni. Hiervoor hebben we veel vrijwilligers nodig en het zal leuk zijn dat, als je niet wordt
ingezet als vrijwilliger je dan mee fietst.
Sinds twee weken fietst de woensdag groep weer en waren we de afgelopen woensdag met 10
personen en maakten we alweer een leuke tocht van bijna honderd km.
Henk Kenter hebben we nog niet bij de woensdag groep gezien maar vanaf januari rijd Henk
twee á drie keer in de week een rondje om het Markermeer. Met het weer van de laatste tijd
vind ik dat een hele prestatie.
Herman Rood, een van de oprichters van onze Tourclub is ernstig ziek en is verschillende
keren voor behandeling naar het ziekhuis geweest. De behandelingen die hij heeft moeten
ondergaan zijn goed aangeslagen en het gaat beter met Herman. Wij wensen hem sterkte met
verder herstel.
Met Cees Koeman gaat het de goede kant op en wordt hij steeds mobieler. Beterschap en we
hopen hem weer gauw op de fiets te zien.
Dit is mijn laatste kopij als voorzitter. Wij als bestuur zijn verheugd dat zich vier nieuwe
bestuurleden beschikbaar hebben gesteld om in de voorjaarsvergadering te worden gekozen.
Ik bedank alle leden voor het vertrouwen en de samenwerking van de afgelopen jaren.
Een bijzonder dank aan de redactie van Het Frame José en Koos voor hun geweldige inzet.
Als voorzitter heb ik ontzettend veel steun gehad aan het bestuur waar ik mee hebt
samengewerkt.
Math onze penningmeester die dit vele jaren heeft gedaan met altijd mooie overzichten en al
die jaren een kloppende kas, bedankt Math.
De tourcommissie: Co die vele jaren altijd weer voor de sportprijzen heeft gezorgd en Cees en
René voor een mooie Touragenda elke jaar weer en de coördinatie van de tochten: jullie
waren geweldig.
En natuurlijk Wim onze secretaris. Zeg je Tourclub Wognum dan zeggen veel mensen: Wim
Broekhuizen.
Hij weet van alle ins en outs, als er problemen zijn
dan loste Wim dat op. Ging bij veel leden langs als ze
ziek waren. Vertegenwoordigde de club bij diverse
overleggen. Organiseerde de RABO sponsortochten
en avondvierdaagse. Het is haast te veel om op te
noemen. Wim was voor mij een grote steun tijdens
mijn voorzitterschap van Tourclub Wognum, bedankt.
Rest mij u allen een goed en gezond seizoen 2022 toe te wensen en vele veilige km’s.
Vriendelijk fietsgroet, Nico Braas.
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E-bikers op woensdag.
Op woensdag wordt zoals bekend gefietst door de
woensdaggroep. De Woensdaggroep app is opvallend stil
door de bekende omstandigheden. Er kan alleen in een klein
groepje, lees twee personen, worden gefietst dus valt er ook
weinig te appen. Nou wij, Gerrit en ik van de Woensdag Egroep, houden ons daar al máánden aan. Als ziek en zeer of
het weer niet dwarsliggen dan gaan we fietsen. Als het
regent, met of zonder pijpenstelen maakt niet uit, wijken we
uit naar de donderdag. We fietsen in principe altijd op woensdag ook als het bok-koud is. En
het is soms best wel koud maar een bok hebben we nog niet gezien. Wij starten om beurten bij
elkaar nadat we eerst even bijpraten onder het genot van koffie en koek. Op 12 januari fietste
ik deze keer naar Gerrit en over koud gesproken, ja, het was koud maar ook weinig zicht door
de mist. Slecht weer voor nieuwsgierige mensen zeg ik dan. Richting Benningbroek had ik
nog zo`n 60 meter zicht, het kan een meter meer geweest zijn want nauwelijks onderweg was
mijn bril al beslagen door de mist. Dat zijn van die dagen dat wanneer je van plan bent om
solo te fietsen, gewoon niet gaat. Maar nu we samen rijden laten we ons natuurlijk niet
kennen en gáán we gewoon. Nat en ook al wat koud kom ik bij Gerrit aan waar het
koffiezetapparaat al het vertrouwde snorgeluid maakt. Even bijpraten met koffie en koek over
de afgelopen week en na zo’n drie kwartier gaan we dan op pad. De windrichting bepaald
zoals gewoonlijk de rijrichting. Maar als er nauwelijks wind staat zoals vandaag dan maakt
het niet zoveel uit. Deze keer reden we richting Opmeer, Obdam en Heerhugowaard over het
herstelde fietspad langs de Westtangent naar Alkmaar. Het was fris maar toch al vrij snel
kwam er een waterig zonnetje door de mist heen prikken en werd het zowaar steeds
aangenamer. Zal het dan toch een mooie dag worden? In Alkmaar, ruim voor het AZ’67
stadion gaan we linksaf door het tunneltje richting Heiloo via de Boekelermeer. Toen we in
Heiloo aankwamen scheen de zon inmiddels volop. Dit hadden we bij de start niet verwacht
en helemaal niet als je richting de kust gaat. De temperatuur liep inmiddels ook op van het
vriespunt naar 6°. Mede daardoor kregen we er steeds meer zin in en ging de tocht op
Egmond aan den Hoef aan. Vandaar rijden we dan richting Bergen. Even na de Gasterij ‘t
Woud staat er een bankje op bijna het hoogste punt. Er zit dan zo’n kleine 50 km op de teller
en kijk ik dan even naar de streepjes die de batterijlading nog aangeeft. De lage temperatuur
hebben een zeer nadelige invloed op de batterijspanning maar op zo’n dag als deze bij weinig
wind houdt hij het makkelijk 80 á 90 km vol en wij ook. Op het bankje namen we dan even de
tijd om een broodje en een banaan te eten, onze bananenstop. In de zon en door de bomen uit
de wind, zitten we daar even lekker te genieten van het voorjaarszonnetje in de winter, die
maar niet op gang wil komen. Alleen de pekel op de weg en na afloop ook op je fiets verraadt
dat het toch echt winter is. Kort na de herstart slaan we rechtsaf de polder in richting Koedijk.
Een paar weken terug toen we ongeveer dezelfde route reden, moesten we het Noordhollands
Kanaal over met een pontje maar nu konden we weer over de Rekervlotbrug. Aan de overkant
werd de weg vervolgt richting Broek op Langedijk. Langs het Museum BroekerVeiling
fietsen we door Het Rijk der Duizend Eilanden. Over Heerhugowaard Noord de Donkereweg
en de Lage Hoek rijden we dan naar Opmeer. Vandaar gaan we dan ieder weer op huis aan na
weer een mooie fietsdag van zo’n tachtig kilometer.
Koos
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Van harte gefeliciteerd en een
fijne dag toegewenst
MAART

APRIL

1
2
10
12
19
21
27
29

4 Richard Schipper
30 Cees Swinkels

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

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

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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“De Pen” van Ko
“De Pen” is al een aantal jaren een vertrouwde rubriek in het Frame
en dit keer ben ik, Ko Wever, aan de beurt om een stukje te schrijven.
Om te beginnen wil ik mijn zwager Roel bedanken voor het
doorgeven van “de pen”. Ik ken Roel al ruim 40 jaar vanwege het feit
dat hij getrouwd is met de zus van mijn vrouw José.
Ik ben op 10 maart 1960 geboren aan de Zomerdijk in Oudendijk op
een steenworp afstand van eetcafé 'Les Deux Ponts', wel bekend bij
(tour)fietsers. In 1966 ben ik verhuisd naar Wognum, waar ik nog
steeds woon.
Ik ben een zoon van Taam en Jopie Wever en heb twee broers en twee zussen. Mijn vader is
ook jaren lid geweest van de tourclub en heeft menige wereldbol bij elkaar gefietst. Op 86jarige leeftijd fietst hij nog regelmatig een rondje op de racefiets.
In mijn jeugd ben ik lid geweest van voetbalvereniging Spartanen. Later heb ik nog
gezaalvoetbald bij Wognum Nicols. Begin jaren tachtig van de vorige eeuw heb ik de
fietssport ontdekt en ben toen ook lid geworden van de
tourclub. Eerst fietste ik op een tweedehandsje, daarna
volgden er twee Gazelle’s en inmiddels rij ik alweer
bijna zeven jaar op een Koga Kimera. Vorig jaar heb
ik mijn 4e wereldbol bij de Tourclub bij elkaar
gefietst.
Ik heb een aantal jaar deel uitgemaakt van het bestuur
van de tourclub. Als tourcommissie-lid was ik onder
andere betrokken bij de organisatie van Rabo-sponsortochten en de fietstochten voor mensen
met een beperking (aangepast sporten). Daarnaast heb ik samen met Gerrit Dijkstra, Martien
Klaassen en mijn vader menige avondvierdaagse georganiseerd.
Zoals eerder vermeld ben ik getrouwd met José. Mijn twee kinderen (Rick en Marieke) zijn al
een aantal jaren het huis uit en wonen met hun partners in de buurt. Vorig jaar ben ik voor het
eerst opa geworden van een kleinzoon, waar ik erg van geniet.
Naast mijn racefiets heb ik ook een Santos (Trekking Lite), waarop ik dagelijks naar mijn
werk in Heerhugowaard fietste. Dit komt er vanwege de Coronapandemie al bijna twee jaar
niet meer van. Dus doe ik mijn werk als adviseur Financiën bij de gemeente Dijk en Waard nu
grotendeels thuis op mijn eigen kantoor. Ik hoop dat ik spoedig weer een aantal dagen naar
kantoor kan.
Omdat het dagelijkse fietsritje naar het werk er dus bij inschoot, ben ik ook gaan wandelen.
Samen met mijn vrouw hebben we al vele rondjes door en rond Wognum gewandeld. Tijdens
onze vakanties fietsen we graag knooppuntenroutes overal in het land.
Ik probeer in het weekend tochten van de tourclub te rijden, maar vanwege andere
activiteiten/hobby’s lukt dit niet altijd. Wel rij ik heel vaak op de donderdagavond de
Sterritten. In 2022 gaan we weer naar de golfbaan in Dirkshorn. Daar doen we dan een koppie
en fietsen we meestal met de mannen uit Spanbroek samen terug naar Wognum.
Als je mee wilt fietsen, we verzamelen op de hoek van de Sportlaan en Kerkstraat en
vertrekken elke donderdagavond (7 april t/m 25 augustus) stipt om 18:00 uur.
Omdat René Boots gestopt is met zijn bloembollenbedrijf en nu dus tijd overheeft, gaf hij
aan dat hij graag de pen van mij wilde overnemen. René, veel succes met het schrijven de
volgende “Pen”.
Tot slot wens ik iedereen een heel sportief en vooral gezond seizoen toe met heel veel veilige
fietskilometers!
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Clubweekend van 2 tot 4 september 2022
Voor dit jaar heb ik weer een onderkomen gevonden voor ons clubweekend. Dit jaar gaan we
naar hotel de Bosrand te Ede. Een hotel met een prachtige buitenruimte. Met mooi weer
kunnen we dus weer heerlijk buiten zitten.

De routes heb ik nog niet bekeken. Maar ik denk de eerste dag een rondje over de Veluwe te
maken.
Zaterdag een rondje door de Betuwe en langs de rivieren en zondag via de Utrechtse
heuvelrug weer terug.
Misschien zijn er leden die een prachtige route weten, ik hou mij aanbevolen. Ook voor onze
dames een prachtige omgeving om te fietsen.
In maart ga ik de kosten op een rij zetten en de inschrijving verder uitwerken. Ik heb een heel
mooi arrangement aangeboden gekregen, dus het wordt weer een weekend voor een redelijke
prijs. In het volgende Frame komt verdere informatie.
Reserveer het weekend alvast in jullie agenda.
Ik hoop dat we weer met een grote groep op pad gaan.
Jan Hania.
***************************************************************************

Klimmetjes tocht
In de toeragenda staat de klimmetjes tocht in Soest, die wordt verreden op 21 mei. We gaan
ervan uit dat hij dit jaar wel gereden kan worden. Dus zaterdag 21 mei klimmetjes tocht Soest,
afstand 90, of 130 km.
De inschrijving moet je zelf regelen, deze is open van 16 april tot 20 mei. Het lijkt mij handig
om niet te vroeg in te schrijven i.v.m. de weersomstandigheden. Mocht het slecht weer
worden die dag, dan is het minder aantrekkelijk. Als je rond 17 mei ziet dat het goed fietsweer
wordt, dan is dat vroeg genoeg om je in te schrijven lijkt mij. Op de dag zelf is er geen
inschrijving meer mogelijk. De kosten voor een NFTU-lid zijn € 5,00. De starttijd is om 8:00
uur.
Namens de toercommissie,
René Boots
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Een frisse start na de winterdip.
Het was al 4 maanden geleden dat we samen voor het laatst hebben gelopen.
De laatste keer was half oktober vanuit het Olympisch Stadion.
In november waren we nog even op vakantie en in december kreeg Arie een blessure.
We zijn net egels, maar we zijn weer wakker.
Eindelijk, 29 januari gingen we samen op pad.
Deze keer hadden we gekozen om de auto bij het Streekbos neer te zetten.
Het was een graad of tien met een stevige zuidwesten wind.
Als je daar om 08.45 uur aankomt is het een en al reuring.
Ze gaan hard lopen, ze klimmen op de race fiets en weer anderen
doen oefeningen om de spieren los te maken.
Wij hadden gekozen om 12 km te wandelen, voor de eerste keer is dat genoeg.
Deze tocht was helemaal autoluw, wat een verademing.
We liepen over fietspaden of door een prachtig stuk natuur.
Eerst lopen we richting Drechterlandseweg welke we oversteken om dan richting
het westen te wandelen, heerlijk over het fietspad.
We komen veel wandelaars tegen met of zonder hond.
Als we een klein uurtje hebben gelopen zien we ‘Het Keetje’ voor ons opduiken.
We hebben zin in koffie en besluiten hier naar binnen te gaan.
Het mocht weer, mondkapje op, QR in de aanslag en een tafeltje uitzoeken.
‘Het Keetje’ staat bekend om zijn heerlijk zelfgemaakte
appelgebak.
Ik neem koffie en Arie neem er een punt appeltaart bij.
Zelf ben ik nog even naar het winkeltje geweest om voor Wanda
een appelpunt te halen.
Veel producten hebben ze hier, gezonde groenten en cadeautjes voor diverse feestjes.
Na een kwartiertje zijn we weer opgestapt om onze tocht te vervolgen.
Eerst nog even langs onze groentestal waar Wanda en ik regelmatig groente kopen.
Als we een stukje Kadijkweg hebben gelopen slaan we rechtsaf naar De Weelen.
Dit is een prachtig stuk natuurgebied.
We lopen hier wel 6 km doorheen, veel bruggen en water en veel vogels.
Nu staat dit stuk gebied toch bekend om de vele sloten en tochten waar het heerlijk varen is.
Veel mensen laten hier hun hond los maar net als in de andere natuur gebieden
is dat verboden.
Ik merk wel dat onze oudere generatie veel beter luistert en volgzamer is.
Als iets niet mag doe je het niet, wij zoeken onze grenzen ook niet op.
De vogels schrikken op als er weer een hond achter hun aanzit.
Na vijf kwartier komen we weer bij het Streekbos.
Het aantal mensen dat nog wat oefeningen doet is sterk afgenomen.
De meesten zijn naar huis en zitten misschien wel heerlijk aan de koffie.
Wij pakken de auto en ik breng Arie weer naar Wervershoof.
Ik rijd verder en om 12.30 uur ben ik weer in Wognum.
We hebben afgesproken om 12 maart weer te wandelen.
Trainen hoort er zeker bij want de opgave voor de Vierdaagse
van Alkmaar is al geregeld.
Het gaat niet vanzelf dus toch maar nieuwe wandelschoenen kopen.
Een wandelaar.
Bert Wagenaar,
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Fiets Weetjes.
Bouw nieuwe Col de la Loze in volle
gang
De Col de la Loze heeft in korte tijd naam gemaakt
onder wielrenners. In 2020 debuteerde deze nieuwe
klim meteen in de Tour en naar verluidt zal de
extreem steile col in 2023 wederom het decor worden
van een Tourfinish. Wat niet veel mensen weten is dat Col de la Loze slechts het begin is van
het project “Via 3 Vallées”. Vorig jaar lag dat plan stil door corona, maar inmiddels zijn de
Fransen weer aan het asfalteren geslagen.
Het plan Via 3 Vallées
Het skigebied 3 Vallées is het grootste skigebied ter wereld. Men droomt er al jaren van om
net zo populair te worden onder prof- en amateurwielrenners als bijvoorbeeld Bourg d’Oisans,
Bédoin en Argelès-Gazost. Echter, met de huidige wegen gaat dat niet lukken: je bent als
fietser veelal veroordeeld tot het rijden van heen-en-weertjes. En dat is jammer, want er
liggen interessante cols in de buurt zoals de Cormet de Roselend en de Madeleine. Daarom
werd het project Via 3 Vallées bedacht. In het kort is het idee de 3 dalen van het skigebied
onderling verbonden worden door autovrije fietspaden, waardoor de mogelijkheden voor het
rijden van rondjes sterk verbeterd worden.
De eerste stap van het project was de Col de la Loze (1 / felroze lijn in het onderstaande
kaartje). Deze geheel autovrije col, die in 2019 voltooid werd, verbindt Méribel met
Courchevel.
Col de Tougnète?
Men is (na een jaar coronavertraging) verder gegaan met deel 2 van het project: de verbinding
tussen Les Menuires en Méribel. De vermoedelijke naam: Col de Tougnète. De bouw van
eerste deel van het tracé (nummer 2, rode gedeelte in de kaart) is inmiddels in volle gang en
verloopt voorspoedig.
Het pad ligt prachtig in het landschap.
Geen geitenpad
Vanaf Les Menuires tot aan de top meet dit rode traject
overigens 7,2 km met een gemiddeld stijgingspercentage
van 7,6%. Dat lijkt een loper, maar schijn bedriegt. Het
slot is wel degelijk steil: vrijwel van hetzelfde kaliber als
het slot van de Col de la Loze. Onder de streep is de klim
echter wel eenvoudiger dan het ‘geitenpad’ Col de la
Loze. Dat is wat ons betreft wel zo verstandig. Twee keer
zo’n beest beklimmen op één dag is voor veel
wielertoeristen te veel van het goede.
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Nog even geduld
De belangrijkste vraag is natuurlijk wanneer het laatste deel van het traject (3, blauwe lijn)
voltooid zal gaan worden. Volgens onze bronnen zal dat nog even duren: er liggen twee
mogelijk trajecten voor waaruit nog gekozen moet worden. De Fransen kunnen pas beginnen
met bouwen zodra alle sneeuw gesmolten is en dat kan zo maar duren tot diep in het voorjaar.
De planning is echter wel dat in de route in de zomer van 2022 open zal gaan. Een garantie is
dat allerminst: zoals altijd bij Franse bouwprojecten kunnen machtige milieugroeperingen en
locals door middel van petities en rechtszaken roet in het eten gooien
Granfondo Les 3 Vallées?
Zodra Via 3 Vallées voltooid is, lijkt het een kwestie van tijd voordat de “Granfondo Les 3
Vallées” het levenslicht zal zien. Zo’n cyclo zou in korte tijd wel eens uit kunnen groeien tot
een klassieker van jewelste. Dit zou overigens niet de eerste cyclo in de regio zijn, die eer
komt toe aan de Cyclo Col de la Loze by Brides-les-Bains.
***************************************************************************

Findyourbike
Findyourbike is een online marktplaats voor fietsen met een
uitgebreide zoekmachine. Daarmee kun je bijvoorbeeld zoeken
naar een specifieke racefiets die aan jouw wensen voldoet. Siem
en Mark gingen op het platform zoeken naar een racefiets voor
Siem en vertelden ons het volgende.
“Het idee achter Findyourbike is erg prettig. Als je op Marktplaats gaat zoeken naar een
racefiets moet je de zin en de onzin van elkaar scheiden en daar ben je best veel tijd aan kwijt.
Ook werken de filters op Marktplaats niet goed als je op zoek bent naar een racefiets. De
selectie die je kan maken op Findyourbike wanneer je zoekt naar een fiets is erg prettig en de
foto’s zijn duidelijk. Daarnaast is het heel fijn dat je geen reclame tussendoor hebt.”
Tweedehands racefiets
Door middel van de zoekmachine op Findyourbike hadden Siem en Mark een aantal mooie
fietsen voor Siem gevonden. Eén daarvan was een tweedehands Ridley Noah en toevallig
woonde de verkoper vlakbij Siem. Via Findyourbike konden ze contact leggen en een proefrit
plannen. Helaas was de Ridley Noah net te klein voor Siem, maar de afspraak en het contact
verliep erg prettig volgens haar.
“Findyourbike heeft in vergelijking met Marktplaats een hoogwaardiger aanbod als je kijkt
naar racefietsen. Dat betekent vaak dat er ook echte fietskenners achter de tweedehands
fietsen zitten en dat merkten we wel bij de Ridley Noah. Wij hebben redelijk wat kennis van
racefietsen dus wij konden gerichte vragen stellen tijdens de proefrit. De huidige eigenaar van
de Ridley wist er ook erg veel van af dus zij kon ook heel duidelijk antwoord geven en dat
helpt enorm.”
Omdat het frame te klein was voor Siem, gingen ze op zoek naar een andere fiets. Toevallig
kwamen ze weer uit bij een Ridley maar dit keer aangeboden door een fietswinkel. Op
Findyourbike kunnen namelijk ook fietswinkels hun aanbod plaatsen.
***************************************************************************
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Zo krijg je een krachtig lichaam op de fiets
We kunnen allemaal 100 km fietsen en hebben een stel sterke benen maar als er wordt
gevraagd of we 10 push-ups kunnen doen haken we af. Een sterk bovenlichaam zorgt voor
minder blessures en is belangrijk voor de juiste houding op en naast de fiets. In het dagelijks
leven zul je er ook veel baat bij hebben.
Door middel van krachttraining krijg je sterkere botten en zijn je spieren meer in balans. Je
kent ‘never skip legday’ vast wel. Stereotype sportschool ‘guys’ die alleen maar het
bovenlichaam trainen en de benen voor lief laten. Dat ziet er natuurlijk niet uit maar het
tegenovergestelde is ook waar. Hele gespierde benen maar de borstpieren, schouders en
armen blijven achter. Het is natuurlijk niet zo dat je naar de sportschool gaat om veel meer
spiermassa te kweken. Je wilt ten slotte geen bodybuilder worden want dan worden die ritjes
in de Alpen of in Limburg geen pretje. Het doel is om je lichaam sterker te maken en niet
groter. Streef naar een lichaam in proporties.
Een krachttraining hoeft maar een klein half uurtje te duren.
Die 30 minuten kun je heel efficiënt indelen. De oefeningen
kun je combineren met oefeningen voor je benen, de
zogenoemde compound oefeningen. Hierbij train je meerdere
spiergroepen tegelijk, verbrand je meer calorieën en is het
functioneler omdat je meer spieren laat samenwerken.

Vies Roubaix-shirt Van Vleuten levert 2900 euro op
Een replicashirt van wielerploeg Movistar heb je al schoon en
wel voor zo’n slordige €49,95, maar een gedragen shirt van
Annemiek van Vleuten leverde bij een veilig 58 keer dat
bedrag op. Voor maar liefst €2900 ging het paarse shirt van de
leider in de Women’s World Tour over de toonbank.
Movistar zette alle shirts van de deelnemende Roubaix-rensters
en renners op veilingsite MatchWornShirt. De opbrengst gaat
naar een herbebossingsproject in de regio Navarra. De veiling
leverde in totaal €8744 op. Het shirt van Van Vleuten veruit
het populairst.
Een Amerikaan en Nederlander hadden het schijnbaar op het speciale shirt van Van Vleuten
gemunt. Elke keer bood de een 100 euro meer dan de ander en stopte de bieding bij €2900,
met uiteindelijk de Nederlander als winnaar. Het smerige shirt met zo goed als onherkenbaar
startnummer zal Van Vleuten zelf liever kwijt dan rijk zijn, want in dat shirt liep ze een
dubbele bekkenbreuk en gebroken schouder op.
Het shirt van Matteo Jorgenson leverde €900 op, het op een na hoogste bedrag. Ook de shirts
van Emma Norsgaard (€783) en Ivan Garcia Cortina (€761) scoorden goed. Het blauwe shirt
van Mathias Norsgaard leverde ‘slechts’ €214 op.
Movistar bracht na de Tour ook al spullen naar de veiling. Meerdere helmen van Abus werden
toen voor meer dan €200 geveild. Een shirt van Alejandro Valverde leverde bijna duizend
euro op.
***************************************************************************
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Zo hou je nog lang plezier van je velg en rem
In korte tijd zijn schijfremmen op racefietsen de norm geworden. Niet zonder reden
natuurlijk: de remkracht is betrouwbaarder en groter, de velgen slijten niet, de fiets oogt er
‘cleaner’ van. Dus onderhand worden velgremmen minder courant en de onderdelen
uiteindelijk steeds minder goed verkrijgbaar in de markt. Als je (nog) niet overstapt op een
schijfremfiets, hoe hou je dan nu het langst plezier van je velgen? We nemen je mee in de
wereld van concaafvorming, metaalbramen en rubbercompounds.
Als je zou willen overstappen van velgremmen naar schijfremmen, betekent dat meteen dat je
een geheel nieuwe fiets aan moet schaffen. Je hebt namelijk niet alleen even nieuwe remmen
nodig. Andere wielen zijn nodig omwille van de remschijven en ook moet de fiets gebouwd
zijn voor montage van schijfremklauwen. Dus als je je spaarvarkentje nog even heel wilt
houden en vasthoudt aan je huidige fiets, zul je zo verstandig mogelijk moeten omgaan met je
spullen.
Het beste voor het behoud van je remblokjes en je velgen
is… gewoon niet remmen. Veel gehoorde bluf en
wielrennerslatijn: ‘remmen is angst’. Maar aangezien dat
uiteindelijk niet best is voor je gezondheid, is het beter om je
materiaal zorgvuldig in de gaten te houden voor en na het
gebruik. Het is echt een foute bezuiniging om
slijtageonderdelen niet op tijd te vervangen. Een paar nieuwe
remrubbers of remschoenen is aanzienlijk goedkoper dan de schade die versleten rubbers
veroorzaken.
Let op dat je de juiste remblokjes kiest voor jouw fiets. Er zijn diverse soorten velgremmen
maar er zit vooral erg veel verschil in de compound, de samenstelling van het rubber. Dat is
vanwege het type gebruik (in droge of natte weersomstandigheden) en vanwege het materiaal
van je velg (aluminium of carbon velgrand).
Zorg ook altijd voor juiste montage. Dat klinkt vanzelfsprekend maar het is belangrijker dan
je misschien denkt. Zorg altijd dat het hele remoppervlak de velg kan raken en dat het netjes
op de velgrand sluit. Niet te dicht op het rubber van band (slijtage en warmlopen), goed in de
rijrichting en niet op de velg zelf (ander materiaal dat niet speciaal gehard is). Scheef of
schuin afslijtende remblokken hebben minder remkracht, slijten ongelijk en zijn dan eerder
‘op’, en ze zorgen na enig gebruik zelfs voor schade aan de velg omdat je niet ziet hoe een
deel misschien al metaal-op-metaal remt. Dat schrapen zorgt nogal eens voor braampjes,
kleine haakjes die op hun beurt weer schade aanrichten.
Hou ook de juiste afstand tussen de rubbers en de
velg: zo min mogelijk. Als je rijdt, mag de vrije ruimte
gerust minder dan 5mm zijn. Hoe korter de afstand,
hoe directer de remkracht. Zorg alleen wel dat de rem
niet aanloopt. Hou daarbij rekening met beweging in
je fiets (als je door de bocht gaat of sprint verplaats je
krachten). Ideaal is dus pakweg 2 à 3mm aan elke
kant.
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Wanneer vervang je de remblokjes? Net als bij banden: voor het te laat is. De remrubbers
hebben slijtage-indicatoren, kleine spleetjes, en als die verdwenen zijn is er nog net genoeg
rubber om nieuwe te halen. Controleer ook regelmatig of je velg nog voldoende vlak is op de
remrand en of er beschadigingen op zitten zoals krassen of braampjes. Verkeerd gebruik van
de remmen of remrubbers maar ook de leeftijd van de velg zorgen er uiteindelijk voor dat de
remrand in de rijrichting uitslijt. Hierdoor drukt je mooie nieuwe remblok niet meer
gelijkmatig op een vlakke remrand maar op een holle goot. De velg is dan dus concaaf. Dat is
niet best voor de velg (de wand is dunner geworden), de remkracht is minder maar je nieuwe
blokjes slijten ook verkeerd en onnodig hard.
Tot slot is het goed om je fiets netjes schoon te houden. Dat geldt altijd maar in het geval van
de remmen kan vuiligheid krassen maken op je carbon of aluminium velgrand. En vettigheid
zorgt voor minder remkracht en onvoorspelbaar remgedrag. Zorg dus altijd dat je met schoon
remrubber vertrekt!
Als je een beetje handig bent, kan je remblokken, remschoenen of remrubbers prima zelf
vervangen. Heb je twijfel over de juiste materialen, is het goed om eens te informeren bij je
lokale fietsenmaker. Zo voorkom je teleurstellingen, schade en ongelukken. Hopelijk heb je
nog lang plezier van je materiaal.
***************************************************************************

Fietsen op het Yas Marina Formule 1 Circuit in Abu Dhabi
Fietsfanaten krijgen wekelijks vrij baan op het duurste Formule 1-circuit ter wereld in Abu
Dhabi. Jaren geleden mochten we ook een kijkje nemen op het circuit, waar Max Verstappen
geschiedenis heeft geschreven. We sjezen langs miljoenenjachten en een futuristisch hotel dat
als eye catcher óver het parcours is gebouwd.
Indachtig Formule 1-coureur Sebastian Vettel snijd ik de chicane aan over de ideale lijn die
wordt gemarkeerd door sporen van verbrand rubber. Als we bocht 9 weer uitkomen, rennen
een paar hardlopers en een blonde vrouw met kinderwagen ons tegemoet.
We fietsen op het beroemde Yas Marina Formule 1 Circuit in Abu Dhabi, de hoofdstad van de
Verenigde Arabische Emiraten aan de Perzische Golf. Het circuit wordt iedere dinsdagavond
gratis opengesteld voor sporters. Zo’n tweeduizend wielrenners, hardlopers en wandelaars
maken hier wekelijks hun rondjes.
Zij trainen daarmee op stand; Yas Marina is het duurste Formule 1-circuit ter wereld. Het
parours van 5,554 kilometer met 21 bochten dat in 2009 opende, kostte bijna 1 miljard euro.
Bij die prijs inbegrepen zaten een kunstmatig eiland in zee, jachthaven en futuristisch hotel
dat als eye catcher óver het parcours is gebouwd. Het Yas Viceroy Hotel heeft daarmee een
wereldprimeur te pakken.
We passeren miljoenenjachten die op hun eigen VIP-plaatsen liggen in de haven aan het
parcours. Als we bocht 17 uitkomen, zien we de golvende staalconstructie van het Yas
Viceroy Hotel oplichten in 1001 kleuren dankzij 5389 twinkelende LED-lampen. Het dak
heeft iets weg van een triomfboog als we er een spectaculaire bocht van 180 graden onderdoor
maken.
De openstelling van het F1-circuit komt niet zomaar uit de lucht vallen. De plaatselijke
overheid probeert de opkomende wielersport te promoten in de woestijnstaat waar
overgewicht een groeiend probleem is. Sjeik Mohammed bin Zayed, de kroonprins van Abu
Dhabi onderstreepte dat nog maar eens met de aanschaf van 70 mountainbikes om zichzelf en
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zijn voltallige ministersploeg fit te houden. Hij maakte afgelopen oktober onder grote
mediabelangstelling persoonlijk zijn rondjes op het circuit.
Een fikse zeewind steekt op als we aanzetten op een recht stuk om het fonkelende hotel achter
ons te laten. We passeren een jochie die op een piepklein fietsje bezig is met eenzaam gevecht
tegen de wind. Hij hoeft net als wij nog maar twee bochten tot aan de meet.
Toeristen hebben de racebaan inmiddels ook ontdekt. Cycling Holidays Middle East
organiseert sinds vorig jaar fietsvakanties in de Verenigde Arabische Emiraten en begeleidt
ook fietstoeristen op het circuit. Mede-oprichter Jacqueline Sydow: “Wij verzorgen
trainingsavonden op het parcours als onderdeel van een fietsvakantie of als losse activiteit
voor vakantiegangers die hier bijvoorbeeld op stedentrip gaan.”
Toeristen kunnen voor zes euro per avond een racefiets huren op het circuit, dat bij het
vliegveld op een halfuurtje rijden van Abu Dhabi ligt. Wij namen onze fiets gratis mee in het
vliegtuig met Garuda Indonesia.
Onze ronde is bijna volgemaakt als we bocht 21 aansnijden. Met de wind in de rug zetten we
aan om in volle vaart over de finish te komen. Lang niet slecht, met zo’n 40 kilometer per uur
op de teller. Maar op de tribunes wordt niet geklapt. Het ronderecord is bij lange na niet
gebroken.
Het circuit is elke dinsdagavond van 18.00 tot 21.00 uur geopend voor fietsers. Het absolute
ronderecord staat op naam van F1-coureur Sebastian Vettel: 1:40,279. De snelste fietser is de
Britse baanrenner Paul Cheetham: 7 minuten en 45,3 seconden. Rondjes draaien op het
parcours kan op eigen gelegenheid of onder begeleiding van organisaties als Cycling Holidays
Middle East.
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Strijders van de Woensdaggroep.
24 januari maandagmiddag las ik in de app, of er interesse was om woensdag een rondje te
fietsen. Dan zie je hoe prachtig een app groep is. Nico vond 11.00u een mooie tijd om te
starten, eerder hoeft niet i.v.m. weersomstandigheden en kou. Dus strijders dit was weer mijn
eerste rit sinds lange tijd met deze seniorenploeg onder aanvoering van Ernst en Roel. De
twee gladiatoren die er bovenuit springen, maar ik wil de andere strijders niks te kort doen.
Nico Braas had het vandaag druk met de huishouding thuis, hoort erbij Nico.
Wim had het moeilijk, niet met het fietsen, maar met zijn stem. Wat dacht je, als je anderhalf
jaar niet meer gereden hebt in groepsverband en de jongens niet hoeft te corrigeren. Ja, dan
zit er roest op, maar het komt wel goed Wim, zolang je maar op de tweede rij blijft rijden.
Want als je achter blijft rijden dan horen wij je stem niet.
Jan Schouten maakte ik voor het eerst mee, naar mijn idee had deze jongeman al meer
kilometers gereden en het koste hem geen enkele moeite om die gladiatoren bij te blijven.
Dan hebben we onze stylist Jan L. Jan blijft stil op zijn fiets zitten, er zijn er ook dan denk je
bij je eigen, blijf nou eens rustig zitten. We fietste van Egmond naar Schoorl via kleine
verhogingen in het fietspad. Daar waren wij even aan het duelleren met elkaar maar deze
stylist geeft geen krimp in dit nog jonge seizoen wat eigenlijk nog moet beginnen.
Maar ik vernam van Jan dat er een groep nieuwe strijders bijkomen m.a.w. straks een keer
kop nemen en klaar, dan rustig meerijden, wat een feest.
Wel miste ik mijn grote vriend: Jan v E waarom ?? Jan, af en toe was het stil in de groep en
iedereen van T.c.w. weet, Jan vertelt altijd grote verhalen
onderweg.
Tot slot Roel en Ernst bedankt deze dag voor het voorrijden, en
niet te vergeten de koffie en gebak.
Klasse : Adrie

***************************************************************************
Voor in de agenda…

4 maart:
Voorjaarsvergadering.
Komt allen!!!
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Sterrit Dirkshorn
Ook dit jaar gaan de sterritten weer naar de golfbaan, Groenvelderweg 3 in Dirkshorn. We
hopen 7 april van start te gaan zonder gehinderd te zijn door alle Coronaregels. Natuurlijk
verwachten we weer volop deelname van een ieder. Even bijkletsen kan natuurlijk weer onder
het genot van een consumptie tijdens het stempelen op het terras van het restaurant bij de
golfbaan. Bij slecht weer kan dat natuurlijk ook binnen.
Hieronder de lijst met stempelaars. Mocht je verhinderd zijn dan is het verzoek om zelf voor
een vervanger te zorgen.

Donderdag
7 april
14 april
21 april
28 april

naam
René Boots
Sjoerd Visser
Simon Kuin
Cor de Boer

5 mei
12 mei
19 mei

Jan van Etten
Alphons
Deutekom
Co Werver

9 juni
16 juni
23 juni

Co Peerdeman
Nico Braas
Jan Hania

stempeltijd donderdag
van
30 juni
7 juli
18.45 uur
14 juli
21 juli
28
tot

juli

4 augustus
11 augustus

19.30 uur

18 augustus
25 augustus

naam
Rob Dekker
Aad Jonker
Dirk Huibers
Kees Roodt
Jack
Hoogendijk

stempeltijd
van
18.45 uur

Piet de Winkel tot
René Schouten
Wim
Broekhuizen
Cees Wijnker
19.30 uur

Cees Swinkels.
Hoorn
Geb. datum: 30-04-1952

Veel fietsplezier bij de club gewenst.
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Toeragenda 2022
Dag
zondag

zondag

donderdag

Datum

Naam van de tocht

6 maart

Soort

Afstand

Starttijden
09:00 uur

CT

40 km

Openingstocht

CT

80 km

20 maart

Lentetocht

CT

80 km

7 april t/m 25
augustus

Sterritten naar
golfbaan Dirkshorn
Groenvelderweg 3

S.R.

50 km

09:00 uur

Organisatie
Rob Dekker
en Hans Dekker
Co Peerdeman en Kees Stam

toercommissie

Niet op 26 mei (hemelvaart) en 2 juni (avondvierdaagse)
zondag
maandag
zondag
zaterdag
maandag
t/m
donderdag

dinsdag
zaterdag

3 april

Omloop Noord-Holland

CT

100 km

09:00 uur

18 april

Vrije tocht

CT

100 km

09:00 uur

1 mei

Voorjaarstocht

CT

90 km

09:00 uur

21 mei

Klimmetjes Tocht
Soest

VT

90/130 km

08:00 uur

30 mei t/m 2
juni

Avondvierdaagse

A4D

40 km

idem

14 juni
25 juni

Zomeravondtour
Stelling van Amsterdam

CT
VT

50 km
180 km

18:30 uur
7:30 uur

20 of 40 KM 18:30 uur tot
19:00 uur

René Schouten en Arjan
Hulshof
Cor de Boer
Kees Roodt en Kees Stam
Kees Roodt/toercommissie
Nico Braas, Nel Staal, Piet de
Winkel en Wim Broekhuizen

Pé Groot en Jan van Etten
Toercommissie, Kees Stam

zondag

3 juli

48e ronde
IJsselmeer/Zuiderzee

CT

210 km

7:30 uur

Co Peerdeman en
Wim Broekhuizen

zondag

3 juli

23e ronde Markermeer

CT

155 km

9:30 uur

idem

zondag

10 juli

Zomertocht

CT

100 km

8:00 uur

zondag

21 augustus

Ronde omringdijk

CT

140 km

8:00 uur

vr-za-zo

2/3/4
september

Clubweekend

CT

± 450 km

De deelnemers aan deze ritten krijgen afzonderlijk bericht.

zondag

18 september

Aad Jonker en René Boots
Cor de Boer

Jan Hania en Simon Kuin

Najaarstocht

CT

80 km

9:00 uur

Pe Groot en
Gerrit Dijkstra

zondag

2 oktober

Van kust tot kust

CT

100 km

9:00 uur

Cor de Boer

zondag

16 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.
7-12-2021
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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

We beginnen weer opnieuw
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