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Beste Clubleden,
We zitten nu alweer in week 6 van het seizoen 2021. Afgelopen week hebben we alle
weerseizoenen gehad. Hadden we verleden week woensdag een warmterecord, was het van de
week koud voor de tijd van het jaar
en hadden we witte paasdagen.
Dinsdag werden we wakker in een
witte wereld en stond er aldoor veel
wind. Niet echt fietsweer. Voor
tweede paasdag stond er nog een
tourtocht gepland. Ik weet niet of
leden de tocht hebben gereden zo ja,
dan zijn dat wel echte diehards.
Vandaag donderdag 8 april hebben
Nel en ik vanuit Putten een mooie
mountainbike tocht gemaakt maar hadden we een muts en handschoenen aan. Wat een
verschil met verleden jaar toen we met stralend weer een tocht maakte over de Hoge Veluwe.
Het was toen dankzij de Coronacrisis redelijk rustig. (Zie de bijgevoegde foto het was toen
prachtig weer). Vanwege de Corona is dat nu wel anders, de laatste tijd is het druk in de
bossen.
Vanaf half januari fiets ik elke woensdag met Wim Broekhuizen en vanaf 17 maart is het
weer toegestaan dat we met vier personen mogen buitensporten en fietsen we in groepjes van
vier. Op 17 maart fietste Henk Kenter ook weer met ons mee. Henk vertelde dat hij toen al 17
keer om het Markermeer had gefietst. Ik vond dat al een hele prestatie maar Henk had graag
wat meer km gereden, dan die hij had gereden op de datum. Dat waren 2000 km minder dan
het jaar daarvoor. De reden hiervan komt o.a. omdat we een koud voorjaar hebben met een
vorstperiode, dat hadden we verleden jaar niet.
Verleden week woensdag waren we met 7 fietsers en fietsten we in twee groepjes. Die dag
hadden we voor de tijd van het jaar een warmterecord en was het ook een geweldige fietsdag.
Weinig wind en ’s middags was het 21 graden. Afgelopen woensdag hebben de mannen niet
gefietst vanwege de wind en de regen.
De avondritten zijn dit jaar gepland naar de Golfbaan in Dirkshorn, Groenvelderweg 3.
Donderdag 1 april was de eerste avondrit en zijn er verschillende leden daarnaartoe gefietst.
Die avond was er nog geen koffie maar er is toegezegd dat die er de volgende keer wel zal
zijn. Dat zal dan wel koffie to go zijn.
Donderdag 8 april waren Kees Roodt en Kees Stam om 19.20 uur bij de golfbaan en was het
hek open dat was al een meevaller, de week ervoor waren zij er ook en deed de beheerder net
de poort dicht. Met de mededeling dat er was doorgeven dat ze niet open waren. Nu had de
beheerder één uur gewacht op een stempelaar maar die was niet gekomen. Daar was de man
niet vrolijk van geworden. Kees Roodt bood namens de Tourclub Wognum zijn excuses aan.
Foutje in de communicatie wordt opgepakt door de tourcommissie en excuses aan Kees en
Kees dat het zo gelopen is.
De planning was dat vanaf 22 april, als de terrassen weer open mogen, er weer iemand zit om
te stempelen. Met deze nieuwe informatie zal dat als het goed is vanaf 15 april zijn.
Als dat zo is wordt u tijdig geïnformeerd door de tourcommissie.
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Verder in Het Frame meer nieuws over het komende clubweekend dat is gepland van 3 t/m 5
september en is in Dalfsen.
De tourcommissie heeft in de touragenda opgenomen dat de 47e Ronde IJsselmeer/Zuiderzee
en de 22e Ronde Markermeer op de geplande datum 4 juli te laten doorgaan. U zult spoedig
bericht krijgen wanneer de geplande en ook andere tourtochten in clubverband weer kunnen
gaan plaats vinden.
Van 10 t/m 14 februari kon er volop worden geschaatst en hebben verschillende leden van
onze Tourclub na vele jaren de schaatsen uit het vet gehaald en hebben de ijzers
ondergebonden. Twee bestuursleden Cees Wijnker en onze penningmeester Math Litjens zijn
ook wezen schaatsen. Door een val op het ijs zijn ze daarna voor verder herstel in het
ziekenhuis opgenomen. Cees in het Dijklander voor een operatie aan de schouder en Math in
het AMC voor behandeling van zijn klachten. Wij wensen ze beide beterschap en een spoedig
herstel.
Rest mij u allen een goed en gezond seizoen 2021 toe te wensen en dat we als individuele
fietser en nu nog in groepjes van vier fietsers nog vele veilige km’s kunnen maken in dit
seizoen.
Vriendelijk fietsgroet, Nico Braas.

Openingstocht Callantsoog
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De Woensdaggroep
Het is alweer een tijdje geleden dat jullie wat van mij vernomen hebben, dat komt mede door wat
kleinigheden. Noem het maar zeurderige kwalen. Nu het nieuwe seizoen aanbreekt wil ik toch
wat meer weten van de Woensdaggroep, maar het is en blijft vrijblijvend.
Ik weet nog heel goed dat onze laatste rit 4 maart 2020 was daarna begon de ellende, iemand
heeft daar nog een verslag over gemaakt wat wij toen konden verwachten, en dat was niet mis.
Sommige van de leden zeiden toen: ‘we kunnen evengoed nog wel een rondje rijden’ .
De restaurants waren dicht, je kon geen gebruik maken van het toilet, en het belangrijkste was: je
mocht volgens mij met niet meer dan 2 of 4 man fietsen, nee de lol was er gauw af.
Binnen een week kregen wij al bericht van Wim dat wij voorlopig alleen moesten rijden, en alle
tochten werden opgeschort. Helaas.
Maar mijn vraag is aan de woensdaggroep en dat zijn er inmiddels
rond de 16 man. Kunnen wij binnenkort weer gezamenlijk gaan
fietsen?? Hoe zijn jullie dit afgelopen seizoen doorgekomen op
sportief gebied? Dit kan je in je eigen woorden opschrijven,
bijvoorbeeld, wat je wekelijks doet. Stuur dit door onder je eigen
naam aan de redactie van het Frame.
Persoonlijk vind ik dit wel leuk hoe de oudere onder ons zich fit
houden.
Ps: dit is zuiver, Belangstelling.
Gr: Adrie
******************************************************************************

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

6

Openingstocht 7 maart.
Ieder reed die op zijn eigen tijd.
Met een foto als bewijs.
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De Pen van Simon.
Bedankt René Schouten voor het doorgeven van de pen. Mijn naam is Simon
Kuin en ik ben inmiddels alweer 32 jaar lid van de Tourclub. Ik ben getrouwd
met Fia en heb twee dochters Annette en Suzanne en twee kleinkinderen
Lisanne en Tony. Ik heb een racefiets gekocht nadat ik voor de zoveelste keer geblesseerd
was aan mijn enkels en schouder bij het tennissen. Mijn tandarts Raoul Vollebregt had mij
zien fietsen en tijdens mijn behandeling toen ik net niet iets terug kon zeggen wees hij mij op
de Tourclub Wognum. De eerste jaren daarna heb ik veel gefietst met mede-Obdammers
Raoul en met Willem Lezwijn.
Mijn eerste grote tocht was Luik-Bastenaken-Luik. Ik had daarvoor in twee maanden totaal
circa 1500 km gefietst. Op mijn Giovanni met 18 versnellingen zonder bergset deed ik mee.
De avond tevoren in Luik sprak ik met Willem van Dok met een kennis uit Andijk. De Bruin
heette hij, oud-kampioen van Nederland. Ik ‘s morgens vroeg om 06.00 uur aan de start voor
mijn 240 km tocht. Staande op de pendalen heb ik de echt zware hellingen met de nodige
moeite verwerkt. We waren terug om 16.00 uur. Aansluitend een weeklang spierpijn gehad.
Ik had desondanks de smaak te pakken en heb vele jaren deze tocht gereden. Ook meer dan 25
keer de Elfstedenfietstocht op 2e Pinksterdag. Daarnaast heb ik bij de Tourclub veel mooie
tochten meegemaakt. Ik ben onder andere mee geweest naar Rome en Santiago de
Compostella met de club. Ook de grote tochten rond IJsselmeer en Markermeer en de
Monstertochten waren leuke ervaringen. Zelf heb ik ritten gemaakt vanuit Obdam naar
Lourdes, Saint-Jean-Pied-de-Port naar Santiago de Compostella in Noord-Spanje, rondje
Trier- Koblenz in Duitsland. In Zuid-Frankrijk heb ik alleen meermalen een rondreis gefietst
vanuit Bordeaux en daarbij ook de Tourmalet, Aubisque, Mont Ventoux en andere heuveltjes
beklommen. Ik bewaar ook heel goede herinneringen aan de lentereisjes met clubleden naar
Monte Gordo en Mallorca.
Na een aantal jaren lid te zijn
geweest van de Tourclub werd ik
benaderd voor het voorzitterschap
en dat heb ik mede dankzij de
leuke, gezellige maar ook zinnige
bestuursavonden enkele termijnen
met veel genoegen gedaan.
Daarbij merk je wel, dat je anders
in de Tourclub bezig bent dan dat
je enkel fietst. Je hebt toch de
verantwoordelijkheid over het
reilen en zeilen. Sinds een aantal
jaren organiseer ik samen met
Wim, Piet, Koos en Nel de Avond
fiets- en wandelvierdaagse.
Jammer genoeg kon deze vorig
jaar en ook in 2021 niet doorgaan
vanwege Corona.
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Het fietsen gaat mij nog redelijk goed af en ik fiets normaliter ca 10.000 km per jaar waarvan
een flink aantal tezamen met René Boots. Ik probeer daarnaast zoveel mogelijk de sterritten
en de clubtochten te rijden. Daarvoor ben je tenslotte lid van de Tourclub. Ik ben blij, dat het
fietsen nog steeds mogelijk is in deze Coronatijd en dit heeft er zeker toe bijgedragen dat ik na
mijn spierreuma vorig jaar weer zo goed mogelijk hersteld ben.
Nu nog even de vraag aan wie ik de Pen ga doorgeven. Ik heb niet zo lang nagedacht, want
zoals al boven gemeld werk ik prettig samen tijdens de organisatie van de vierdaagse met
onder andere Piet de Winkel. Deze heeft mij daarnaast de meest relaxte terugtocht van een
clubweekend bezorgd vanuit Alphen aan de Rijn. We gingen niet het snelst, maar waren
evengoed anderhalf uur eerder terug in Wognum dan de rest van de groep. Piet dus aan jou de
taak om in het volgende Frame jouw clubbelevenissen te verwoorden.

Simon Kuin

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

Lentetocht 21 maart Wognum
We waren met 3 mannen bij de start in Wognum.
2 Keesen en Jan van Etten.
Het viel wel tegen dat er zo weinig fietsers waren.
Was het te koud of was het te vroeg?
We vertrokken om 9 uur. Het plan was eerst naar Monnikendam.
De wind was niet gunstig en besloten eerst tegen de wind in te gaan richting Callantsoog.
Via Julianadorp, wat staan daar toch mooie huizen, de narcissen bloeiden volop, 3 weken
terug was dat nog niet zo. Daar krijg je toch wel een voorjaarsgevoel van.
Het werd tijd voor de koffie en dat was in Callantsoog. Jammer genoeg nog staande buiten.
Daarna weer op huis aan, met de wegkapitein Kees, dat ging als de ‘brandweer’ dat wil wel
met de wind in je rug.
Voor ons gevoel leek het wel herfst deze rit.
Groeten Jan.
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FF LACHE…….
Feest
Een niet al te snel snuggere dame komt in het café. Ze bestelt
glunderend een fles champagne. Zo zegt de barman: Heb je wat te
vieren?
En of zegt de dame ’dertig dagen…. niet normaal!’
Wat bedoel je precies? vraagt de barman. ‘Nou’ zegt de dame.
Ik heb een legpuzzel binnen 30 dagen afgemaakt terwijl op de doos
stond 3 tot 5 jaar.
Voor alles is een oplossing
Jaap moet naar de apotheek.
‘Heb je ook iets tegen de hik?’ Vraagt hij aan de apotheker. ‘Tuurlijk’ zegt ie. ’Momentje’
Dus die apotheker klimt over de toonbank, stroopt zijn mouwen op en slaat Willem ongenadig
hard voor zijn bek.
’Wat zullen we nou krijgen!’ foetert Willem.
‘Je hebt nu toch niet meer de hik of wel soms?’ zegt de apotheker.
‘Ik niet, nee’ zegt Willem.’Maar mijn vrouw in de auto wel’
Breng hem niet op een ideeën!
Komt een man in de bibliotheek ‘Ik wil graag een boek over zelfmoord lenen’ zegt hij tegen
de dame achter de balie.
‘Ja, ja’ zegt de dame. ‘En dan nooit meer terugbrengen zeker.’
Zwaartekracht
Hangen twee vleermuizen onderste boven in een grot. ‘Wat was
jou vervelendste dag ooit?’ vraagt de ene aan de andere. ‘O dat
weet ik wel’ zegt die andere. ‘De dag dat ik diarree had!’
Botte hork
Komt een skelet bij de psychiater. ‘Hoi,’ zegt ie. ’Mensen vinden
dat ik vaak bot over kom’. ‘Vind je dat gek?’ vraagt de psychiater.
‘Je praat veel maar je vertrekt geen spier!’.
Sinds een tik of twee
Jan heeft weer eens ruzie in de kroeg. ‘Als je niet heel snel twee Nederlandstalige bands
opnoemt. Dan sla ik je helemaal verrot.’ zegt die kerel tegenover hem. ‘Is dat zo?’ zegt Jan.
‘Dat is BLØF, Doe Maar.’
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Slaaptekort
Piet komt bij de dokter. ‘Dokter’ zegt hij ‘ik slaap slecht de laatste tijd.’
Ik begrijp het, zegt de dokter. ’Maar je moet je probleem ook niet mee naar bed nemen’.
’Prima’ zegt Piet. ‘Maar waar moet mijn vrouw dan slapen?’
Op de toekomst
Piet komt bij de waarzegster. Als zij in de glazen bol kijkt schrikt ze zich helemaal kapot.
‘Wat is er’, vraagt Kees. ‘Dat zal ik u vertellen’. zegt de waarzegster.
‘Uw schoonmoeder zal morgen een gewelddadige dood sterven.’
‘Aha’ zegt Piet. ‘En? Word ik vrijgesproken?’
Vreemde passagiers
Piet staat te tanken.
Ziet de pomphouder opeens twee pinguïns op de achterbank van Piet zitten.
‘Daar moet je mee naar de dierentuin zegt de pomphouder.’
’Goed idee!’ zegt Piet en rijdt na het betalen weg.
Een week later moet Piet weer tanken en ja hoor.
Zitten die twee pinguïns weer op zijn achterbank!
‘Daar zou je toch mee naar de dierentuin gaan?’ zegt de pomphouder.
‘Ben ik ook geweest’, zegt Piet ‘En morgen gaan we naar de Efteling!’
**********************************************************************************

De jarigen
Van harte gefeliciteerd
en nog vele gezonde jaren
MEI
04 mei
09 mei
06 mei
13 mei
22 mei
24 mei
30 mei

JUNI
5 juni
10 juni
17 juni
19 juni
20 juni
20 juni
25 juni

Ruud Dol

Ruud Stam
Piet de Winkel
Melvin Peet
Jan Louter
Sander van Eijnatten
Co Peerdeman

Martin Zwart
Jos Luken
Wim Broekhuizen
Leo Straaijer
Kees Roodt
Ron Mulder
Herman Rood

***************************************************************************
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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.
Krachtig lichaam
Door middel van krachttraining krijg je sterkere botten en zijn je spieren meer in balans. Je
kent “never skip legday” vast wel. Stereotype sportschool jongens 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.
Klein half uurtje
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.
Vergeet niet aan je mobiliteit te werken
Workout
Pas deze workout toe in je schema en je zult sterker worden. Dit zijn oefeningen met je eigen
lichaamsgewicht.





Doe een warming-up van 5 min:
Knieheffen
Hakken naar billen
Air-squats
Lunges





Maak zoveel mogelijk rondes in 20 min met de volgende oefeningen:
5 burpees
10 push-ups
15 air squats
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Wereldbollen seizoen 2020
Het heeft even op zich laten wachten maar ze zij toch uitgereikt, de wereldbollen behaalt in
het afgelopen seizoen. Normaal gebeurt dit tijdens de najaarsvergadering maar die ging niet
door en ook de voorjaarsvergadering viel in het water.
Cor heeft, ondanks veel blessure leed, dit seizoen zijn achttiende bol te pakken, Rob en Henk
hun eerste. De prestatie van Henk is wel uitzonderlijk, hij reed de bol namelijk in één seizoen
bij elkaar!
Knappe prestatie mannen, hou dit vol en op naar de volgens 40.075 kilometers.

Rob

Henk
en Cor.
Gefeliciteerd!!!!
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Het Clubweekend van 3 – 5 september.
Na de oproep in het vorige Frame hebben de volgende personen zich opgegeven:
Wim Broekhuizen.
Rene en Marga Boots
Kees en Jacqueline Wijnker
Kees Roodt.
Jan en Fokje Hania
Jan en Marianne van Etten
Jan Louter
Willem en José de Jong
Cees Koeman
Ernst Bagmeijer
Jan Spijkerman.
Ik heb in principe gereserveerd in ‘De Barones’ voor 24 personen, dus er is nog plaats. Maar
geef je wel tijdig op. Graag per mail via j.hania@quicknet.nl. De kosten voor het weekend,
behoudens consumpties, worden geschat op € 170,--.
Mochten het veel meer dan 24 worden dan moet dat tijdig geregeld worden. Tot ca. een week
voor het weekend mag ik mutaties doorgeven, bijvoorbeeld dat iemand mocht afhaken door
ziekte.
We gaan naar Dalfsen en ik heb al wat heen- en terugroutes op de kaart verkend.
De zaterdagroute fietsen we onder leiding van Simon Peerdeman. Hij is oud lid van onze club
en woont in Dalfsen. Hij vond het wel leuk dat de club weer in zijn buurt kwam.
Voor degene die de afstand toch te ver vindt heb ik wel een alternatief. Ga met de auto naar
Lelystad en fiets van daaruit mee. Scheelt je op de heen en terugreis ca 50 km. Maar je kunt
verder wel het hele weekend meemaken.
Beste mensen, ik hoop dat we met een grote groep op reis gaan. We maken er een gezellig
weekend van.
Jan Hania.
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Langzaam pakken we de draad weer op.
Arie en ik hebben besloten om op zaterdag 20 maart weer te gaan wandelen. Na het overlijden
van onze schoondochter Gemma (45 jaar) is het leven er heel anders uit gaan zien, het is nooit
meer hetzelfde. Je kunt wel bij de pakken neer gaan zitten maar daar schiet je niets mee op. In
februari hadden we niet gelopen omdat Arie een longontsteking had en hij daar gelukkig weer
van is opgeknapt. Bij Gemma, die hetzelfde had, is dat helaas verkeerd afgelopen.
We hadden deze keer gekozen om in de omgeving van Wognum te wandelen en dan
tussentijds bij Wanda koffie te drinken, de regels zijn nog steeds niet versoepeld.
We starten om 8.30 uur bij het witte kerkje in Benningbroek en we lopen via het Kerkelaantje
richting de Wijzend. Vroeger was, halverwege dit laantje, het veld van voetbalvereniging
DESS want als niet-katholiek mocht je niet bij Spartanen spelen en gingen we naar DESS om
te voetballen. Gelukkig werd dat jaren later beter.
Via de Wijzend gaan we naar Westerspoor en de Industrieweg. Nu zie je daar Roele de Vries.
In de zestiger jaren stond daar veiling de Volharding. Hierna onder het viaduct door en linksaf
de Oude Hoornseweg op. Als we de Parallelweg oplopen zien we aan de rechterkant op de
weilanden dat de schapen weer getraind worden met de hond.
Voor we de Kleine Zomerdijk op wandelen komen we nog langs de hondentraining.
Ook de Kerkepolder blijft altijd geweldig om te zien, wat een vogels lopen en zwemmen daar.
Het poldertje is aan een opknapbeurt toe, hier is veel geld voor nodig. Via de Oude Gouw
komen we Wognum weer binnen. We lopen het kerkhof op naar de urnenmuur waar de
bloemen van een maand terug nog liggen. Arie en ik blijven hier even staan en vervolgen
onze route naar Wanda voor de koffie. Na de koffie beginnen we aan ons tweede deel.
Eerst achter de velden om van Spartanen waar
ouders achter de hekken staan om hun kroost
aan te moedigen. Langs de statushouders de
Noordhoek in en via de Verlengde Kerkweg
naar de Nieuweweg. We lopen langs Total en
onder het tunneltje door wat drie maanden
geleden nog in het nieuws was. Als we
Benningbroek binnen lopen gaan we rechtsaf en
zien dat café de Rode Leeuw (foto van De Rode
Leeuw) een heel andere invulling heeft
gekregen. We lopen nog even rechtdoor en
halen witlof bij Huisman, altijd vers en in een
keurige verpakking. We lopen terug naar de auto om bij Wanda te gaan lunchen. Heerlijk een
warme kop erwtensoep van onze keurslager en een broodje haring van onze visboer uit
Volendam Jan en Thomas.
Daarna breng ik Arie naar Wervershoof en spreken af dat we 24 april weer gaan lopen.
Daarnaast willen Wanda en ik iedereen bedanken voor de steun op welke manier
dan ook die we hebben mogen ontvangen na het overlijden van onze schoondochter Gemma.
Dit heeft ons veel goed gedaan.
Een wandelaar, Bert Wagenaar.
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Toeragenda 2021
Dag
zondag

zondag

Datum

Naam van de tocht

7 maart

Openingstocht

Soort

Afstand

Starttijden

Organisatie

CT

40 km

± 9:00 uur

Rob Dekker en Hans Dekker

CT

80 km

± 9:00 uur

idem

9:00 uur

21 maart

Lentetocht

CT

80 km

donderdag

1 april t/m

Sterritten naar
golfbaan Dirkshorn

S.R.

50 km

donderdag

26 augustus

Co Peerdeman en Kees Stam

Niet op 13 mei (hemelvaart) en 3 juni (avond 4daagse)
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

15 mei

Soest afgelast
wordt vrije tocht

ct

100 km

8:00 uur

A4D

20 km

A4D

40 km

idem

CT
VT

50 km

18:30 uur

zaterdag
maandag
t/m
donderdag

31 mei t/m 3
juni

dinsdag
zaterdag of
zondag

15 juni
26/27 juni

A4D

afgelast

Zomeravondtour
Tocht NFTU kalender

18:30 uur19:00 uur

Cor de Boer
René Schouten
Kees Roodt en Kees Stam
toercommissie
Simon Kuin, Piet de Winkel en
Wim Broekhuizen

Pé Groot, Jan van Etten
Toercommissie

zondag

4 juli

46e 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.
9-4-2021
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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
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