
 

             

 

    Verenigingsblad 

 April – Mei 2022 
 

 

 
 

 

 



 

X

2



Het Frame 
Tourclub 

Wognum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                    

                                                            

                                                           Bankrelatie: 
            Rabobank Wognum 

            IBAN: NL37RABO0371600472 

                Website: www.tourclubwognum.nl 

 

                                                         Jaargang 42 – nummer 2 

                                  April - Mei 2022 

INHOUD 
 

04 Van de Voorzitter 

         * 

05 Openingstocht 

                     * 

06 Voorjaarsvergadering 

                     * 

09 Van de Toercommissie 

                     * 

10 De Jarige en aanmeldform. 

                     * 

11 Avond4daagse 

          * 

12 De Pen van René 

                     * 

14 De uitdaging van Rob 

                     * 

15 De Voorjaarstocht 

          * 

17 Openingstocht 

                     * 

18 Woordzoeker 

                     * 

19 Clubweekend 

                     * 

20 Voorjaarswandeltocht 

          * 

21 Rockmuziek en zwere sjek 

                     * 

22 De sterritten Dirkshorn 

                     * 

23 Ronde Zuiderzee en      

     Lentetocht 

                     * 

24 Omloop van N.Holland 

   

           

 

 

          * 

 

           

 

                      

                      

Bestuur van Tourclub Wognum 
 

Tourclub Wognum 

Stijgbeugel 101 

1689 VL Zwaag 
info@tourclubwognum.nl 
 

Voorzitter         Secretaris: 
Arjen Hulshof                    Rene Schouten 
voorzitter@tourclubwognum.nl        secretaris@tourclubwognum.nl 
 

Penningmeester        Toercommissie en bestuurslid: 
Marco Huisman        Rob Dekker 
penningmeester@tourclubwognum.nl    toercommissie@tourclubwognum.nl  
 

Toercommissie en Bestuurslid  

Cees Wijnker 
bestuurslid@tourclubwognum.nl 
 

Toercommissielid: 

Co Peerdeman 

 

Public-Relations 

Wim Broekhuizen 

public-relations@tourclubwognum.nl 

Redactie en bezorging  
Het Frame 
José de Jong en 

Koos Ligthart 
hetframe@tourclubwognum.nl 
 

Web-master: 

Koos Ligthart 
webmaster@tourclubwognum.nl 

Het volgende Frame 

verschijnt half juni 

 

Kopij inleveren  

vóór 10 juni 

 

E-mail adres: 
hetframe@tourclubwognum.nl 

 

3

http://www.tourclubwog/


Beste clubleden,

De kop is eraf, het seizoen is begonnen. Voor u ligt de april editie van ons clubblad.

Dit is mijn eerste schrijven als voorzitter, ik zal dus beginnen met mij even kort voor te
stellen, al heb ik nog niet zo heel lang geleden mijn bijdrage aan de pen geleverd.
Ik ben Arjen Hulshof, 48 jaar, en van beroep software ontwikkelaar. Ik ben lid van de
tourclub sinds 2009. Ik ben getrouwd met Ivonne en samen hebben wij 2 dochters. Sinds
september 2020 wonen wij in Ivonne's ouderlijk huis, aan de Oosteinderweg. Ik fiets met
wisselend succes, volgens Strava was 2018 mijn beste seizoen met ruim 2700 kilometer. Dat
ik in 2019 een hartaanval kreeg zal daar zeker debet aan zijn, maar ik hoop dit jaar toch weer
enigszins in de buurt te komen. Naast fietsen doe ik ook aan zwemmen en hardlopen en ik ben
dan ook voornemens (en inmiddels ingeschreven) om in september aan de 1/8e triathlon van
Abbekerk mee te doen.

Het seizoen is inmiddels goed van start, we hebben er al een aantal clubtochten opzitten,
waarover als het goed is elders in deze editie meer. We begonnen de Openingstocht met
schitterend weer, en ook de Lentetocht deed zijn naam eer aan. De deelnemers aan de Omloop
Noord-Holland werden op enig moment behoorlijk gegeseld door de elementen, maar over het
geheel genomen mogen we ook over de omstandigheden op die dag niet klagen.

Zoals hopelijk bekend hebben we inmiddels een vrijwel volledig nieuw bestuur, alleen Cees
Wijnker is in functie gebleven. Per 1 januari heeft Marco Huisman de taken van Math
overgenomen en bij de voorjaarsvergadering zijn ook René Schouten, Rob Dekker en
ondergetekende officieel tot het bestuur toegetreden. We hebben inmiddels in de nieuwe
samenstelling onze eerste vergadering erop zitten, waarbij het vooral ging over (nader)
kennismaken, de taken en uitdagingen die voor ons liggen en de stand van zaken omtrent de
overgebleven acties van onze voorgangers. Gelukkig hebben Wim Broekhuizen en Nico
Braas zich bereid verklaard om de organisatie van de avondvierdaagse in elk geval voor
dit jaar nog op zich te nemen, dat scheelt ons een heleboel zorgen.

De grootste uitdaging is voor nu het vinden van een nieuwe kleding-/hoofdsponsor, aangezien
administratiekantoor Schipper aangegeven heeft de overeenkomst niet te willen verlengen.
Jammer, maar begrijpelijk en ik wil hen bedanken voor de steun de afgelopen jaren. Aan u
allen de oproep om na te denken wie er bereid zou kunnen zijn om de plek van Schipper over
te nemen, denk aan werkgevers of bevriende ondernemers. Mocht u een idee hebben, deel het
met één van de bestuursleden, dan kunnen we of wij samen contact leggen en zo hopelijk een
nieuwe sponsor vinden. Dan rest mij nog om, nogmaals, de vertrekkende bestuursleden te
bedanken voor hun inzet, u te bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen en u allen een
goed, gezond, veilig en sportief fietsseizoen te wensen.

Tot ziens, op de fiets of elders,
Arjen Hulshof, Voorzitter
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OPENINGSTOCHT 6 maart

De openingstocht vond dit jaar onder prima weersomstandigheden plaats. Dit was ook te zien
in het aantal deelnemers. Meer dan dertig man en één vrouw. Overigens deze vrouw stond haar
mannetje.

Er werd in 2 groepen gereden. Eigenlijk drie groepen, want er was ook nog een groep van twee
elektrische fietsen (Gerrit D. En Koos L.). Ik koos, in mijn overmoed, voor de eerste groep. De
snelle groep bleek. Eerst voor de wind.

De route voerde via Spanbroek, Obdam, Hensbroek, Heerhugowaard, Alkmaar Noord, Bergen,
om uiteindelijk in Schoorl terecht te komen.

Hier was de koffiestop gepland. De horeca gelegenheid tegenover de Viersprong, Het Trefpunt.
Nadat de inwendige mens versterkt was
gingen we weer op pad. Eerst een
rondgang door het duingebied, wederom
richting Bergen, en daarna Alkmaar.
Naarmate er minder beschutting was
merkten we (ik in ieder geval zeker) dat er
toch een stevige tegenwind stond.
Vervolgens richting Rustenburg en de
Wogmeer. Aan het einde van de weg (en
voor mij ook aan het eind van mijn latijn)
mocht ik linksaf richting
Spanbroek/Opmeer. De rest ging rechtsaf
richting Zuidermeer. Ik neem aan dat ze
weer in Wognum beland zijn.

Een leuke en gezellige rit met een steeds lekkerder zonnetje erbij.

Dus moe maar voldaan weer mooi op tijd thuis.

Pé Groot.

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

Nieuwe leden:

Jan Schouten Jaap van Saarloos
Nibbixwoud Abbekerk
Geb. datum: 14-09-1955 Geb. datum: 24-01-1961

Veel fietsplezier bij de club gewenst.
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Voorjaarsvergadering 2022

Afscheid en bedanken van enkele
bestuursleden:

Nico Braas, Wim Broekhuizen, René
Boots en Math Litjens.

Welkom aan: Marco Huisman, René
Schouten, Arjen Hulshof en Rob

Dekker.

6



7 7



8 8



Bericht van de toercommissie

Het seizoen is weer van start en de eerste 3 clubritten zitten er alweer op. De belangstelling
was de eerste twee ritten groot, de laatste iets minder, maar ja, het had flink gevroren.
Ondanks dat was het een hele mooie rit met alle elementen die moeder natuur ons heeft
gegeven, vorst zon, regen en voor en tegenwind. Op donderdag 7 april is de eerste sterrit
afgelast vanwege wind en regen. We hopen dat velen volgende week de weg naar Dirkshorn
kunnen vinden.

Gezien het vele werk wat in het maken van een route op papier gaat zitten hebben we, in
overleg met het bestuur, besloten hier voorlopig van af te zien en te kijken hoe dit gaat het
komende seizoen. Van alle routes wordt een GPSbestand gemaakt en aangezien er velen zijn
met een routeplanner moet dit afdoende zijn.

In de toeragenda, hebben we enkele wijzingen aangebracht:

Op 21 mei stond de Klimmetjestocht in Soest op het programma echter hij wordt dit jaar
verreden op 11 juni. Het staat eenieder vrij hieraan deel te nemen maar hij wordt niet
opgenomen in de toeragenda. In plaats hiervan rijden we op zondag 22 mei een vrije tocht.

Op verzoek van Pé Groot wordt de zomeravondtour een week naar voren verschoven. Het
wordt dus dinsdag 7 juni.

Sportieve groet van de toercommissie.
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MEI JUNI
04 mei Ruud Dol 5 juni Martin Zwart
09 mei Ruud Stam 10 juni Jos Luken
06 mei Piet de Winkel 17 juni Wim Broekhuizen
13 mei Melvin Peet 19 juni Leo Straaijer
22 mei Jan Louter 20 juni Kees Roodt
24 mei Sander van Eijnatten 20 juni Ron Mulder
30 mei Co Peerdeman 25 juni Herman Rood

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

INSCHRIJFFORMULIER VOOR NIEUWE LEDEN

Hierbij geef ik mij op als lid van Tourclub Wognum

Met ingang van:…………..

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

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

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

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

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

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

Dit strookje inleveren op: Stijgbeugel 101, 1689 VL Zwaag

of e-mailen naar: renenz@quicknet.nl

De jarige

Van harte gefeliciteerd

en nog vele gezonde jaren
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Avondvierdaagse 30 mei – 2 juni

Gelukkig is het dit jaar mogelijk om weer een Avondvierdaagse te
organiseren. Veel leden hebben hun medewerking al toegezegd
maar we kunnen nog wel wat vrijwilligers gebruiken. Ook
echtgenotes van leden zijn welkom om te helpen.
De leden die zich al hebben opgegeven zijn: Pé Groot, Jan Hania,
Kees Roodt, René Schouten, Jac. Hoogendijk, Gerrit Dijkstra, Co
Peerdeman, Aad Jonker, Dick Huibers, Theo Bleeker, Jan van
Etten, Kees Stam, Rob Dekker, Ernst Bagmeyer, Sander van
Eijnatten, Sjoerd Visser, Koos Ligthart, Piet de Winkel, René Boots, Ruud Timmer, Simon
Kuin, Jan Spijkerman en Marco Huisman.
Over het algemeen hebben deze leden een taak op één van de vier avonden zodat ze op de
andere avonden kunnen fietsen.

De sponsoren van de laatste editie van de Avondvierdaagse hebben hun medewerking voor dit
jaar toegezegd. Dit zijn Schipper Administratiekantoor, Berend Botje Kinderopvang,
Werksaam, Smallsteps Kinderopvang, Leekerweide Vrijetijdsbesteding NH, Westfriese
Bibliotheek Wognum en Albert Heijn Wognum.

De Avondvierdaagse wordt gehouden op maandag 30 mei t/m donderdag 2 juni.
Voel jij je geroepen om ook te helpen meld je dan aan bij Wim Broekhuizen,
broekhuizen@multiweb.nl
Alvast bedankt!

Namens de Avondvierdaagsecommissie,
Nico Braas, Wim Broekhuizen, Koos Ligthart, Nel Staal en Piet de Winkel
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De pen door René Boots.

Ik ben in de pen geklommen om een stukje te schrijven in de rubriek ‘De
Pen’ van het Frame. Ko, die voor mij deze rubriek vulde dacht aan mij,
omdat ik (tijdelijk?) gestopt ben met werken en dan wel de tijd zou hebben
om dit te doen. En zo komt het dat ik me nu dan toch eindelijk niet meer
kan verstoppen. Nou effe vertellen dan maar: Ik ben René Boots geboren
in Wognum op de Grote Zomerdijk. Als middelste van de 11 kinderen,
met 5 broers en 5 zussen was het altijd een gezellige boel thuis. Nu was het zo dat een zus van
mij, in een vriendinnengroep zat, die ook wel eens bij ons thuis kwam en daar zat een meisje
tussen die ik wel heel aantrekkelijk vond. Om kort te gaan, ik heb haar jarenlang bestookt met
m’n avances, o.a. door veel met haar te dansen in de vele kroegen waar we kwamen. Dit alle
resulteerde erin dat ze om god mag weten welke rede, ze toch wel iets in mij zag. Op jonge
leeftijd kregen wij een huurwoning aangeboden in het Westfriese Hof in Hoorn. Die kans
hebben wij gepakt en hebben er ongeveer 1 ½ jaar gewoond. Nu woonden er voornamelijk
buitenlanders in die flats en mensen vroegen wel eens of je er geen last van had, nou, ik weet
zeker dat ze meer last van mij hadden dan ik van hen, want het kon weleens laat worden
tijdens de feestjes die we daar hadden. In die 1 ½ jaar hebben we veel om ons heen gekeken
om een eigen huis te kopen en het is uiteindelijk een huis geworden aan de Lindenlaan in
Wognum. En daar zijn 3 kinderen geboren, Lukas, Elwin en Nanda en inmiddels zijn we ook
trotse oma en opa. Wij wonen er nu alweer bijna 40 jaar en die tijd is voorbij gevlogen.

Ik zat in de agrarische sector en wij hebben o.a. aardbeien, witlof en bollenteelt gedaan. Later
is daar ook tulpenbroei bijgekomen. Mijn hobby’s waren voornamelijk uitgaan, voetbal en
schaken. Met voetballen hebben we nog eens een mooie presentatie behaald door in het
straten voetbaltoernooi te winnen met ‘Het Zangers kwartier’, die met o.a. Frank Bedorf en
Jacco Rijkhoff torenhoog favoriet waren. Maar op die ene dag was er iets in mij gevaren
waardoor ze mij als keper onmogelijk konden passeren. Met 1 spaarzame uitval wisten wij te
scoren en zodoende het toermooi te winnen. Tot op de dag van vandaag is dit voor mij de
grootste prestatie uit m’n voetbalcarrière. Want, zoals iedereen wel weet, Bootsies kunnen
niet voetballen! Daarom stond ik ook op doel. Zelf was ik fanatieke aanhanger van AZ en was
er dus ook bij toen ze uit tegen Feyenaard kampioen werden door met 1-5 te winnen. Hoe het
kwam weet ik niet, maar met een aantal maten stonden we tussen de fanatieke Feyenoord-
supporters, die deze afgang van hun club niet konden waarderen. We zijn zonder al te veel
schade uit deze moeilijke situatie weten te geraken, vraag me niet hoe.

Ik ging altijd op de fiets te werk en zo kwam het dat ik mijn buurmeisje José tegenkwam op
de racefiets. José stopte en we raakten aan de praat, waarbij ze voorstelde om ook eens mee te
fietsen met de club. In welk jaar dit was, weet ik niet precies meer, maar toch maar eens
proberen. Kom ik op mijn gewone fiets bij Spartanen, zie ik tot mijn grote schrik, alleen maar
racefietsen staan. Het verbaast mij nu nog, dat ik niet gelijk ben omgekeerd. Die eerste rit was
voor mij een grote uitdaging, dat zult u wel begrijpen. Volgens mij was de afstand 90 km en
die heb ik met de nodige moeite volbracht. Eenmaal thuisgekomen stortte ik helemaal in en
mijn hartslag wilde niet zakken en bleef heel lang erg hoog. Dit moet de volgende keer anders
en omdat ik wist dat mijn broer Jan een racefiets had, heb ik die gevraagd of hij die fiets wilde
uitlenen. Dat was geen probleem. De eerste keer op die fiets, gelijk 2x lek, maar dat werd
door Kees Stam vakkundig opgelost. Dit ging al een stuk beter en zodoende kocht ik mijn
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eerste racefiets. Tot op de dag van vandaag geen spijt van, want wat is het leuk. De echte
hoogtepunten van een seizoen, zijn wat mij betreft de clubweekends. Mooi aanzitten, sterke
verhalen vertellen en aanhoren. Gerrit Dijkstra die het samen met Jack Hoogendijk, vele jaren
organiseerden, wil ik hierbij dan ook heel hartelijk bedanken voor de prachtige weekenden. In
het begin in Stayokay locaties, maar met het klimmen der jaren, vond men dat de deelnemers
iets meer comfort nodig hadden en zijn we overgegaan op hotels. Even leek het clubweekend
in gevaar te komen, maar gelukkig hebben Jan Hania en Simon Kuin, zich bereid gevonden
om deze taak op zich te nemen.

Wat mij ook altijd bij zal blijven, is de buitenland tocht naar
Santiago. Het was een groot avontuur dat 19 dagen duurde en
ik heb ervan genoten. Helaas kon de tocht naar Engeland, die
op het programma stond, niet doorgaan vanwege de corona-
uitbraak. Hopelijk kunnen we hem nog eens wel organiseren.
Nu was het zo, dat ik in de winter eigenlijk geen tijd had om te
fietsen, omdat er altijd wel tulpen geplukt moesten worden in
de kas. Nu we daarmee gestopt zijn, is er tijd genoeg om die
schade in te halen. Als je maandenlang niet of nauwelijks op
de fiets zit, gaat je conditie snel achteruit. De enige
winteractiviteit die ik wel had, was spinning in de Vredehof,
wat ik vele jaren met heel veel plezier heb gedaan. In de loop
der jaren, kwamen er diverse leden bij, die dit ook gingen doen
en uiteindelijk waren we met zijn vijven. Ook hier gooide corona roet in het eten en kwam er
van fietsen in de wintermaanden niets meer terecht. Nu kun je tegenwoordig gewoon thuis op
je Tacx (of een ander merk) fietsen. In mijn geval een kickr core, je zet je racefiets erop en

rijden maar in de virtuele wereld, samen met
vele andere liefhebbers. De racefiets die ik nu
heb, heeft schijfremmen, dat bevalt mij
uitstekend. Vorig jaar zijn we met een groepje
van 4 personen in Frankrijk wezen fietsen. Bij
de beklimmingen, moest ik mijn maatjes steeds
laten gaan, omdat het te snel voor mij ging. In
de afdalingen echter konden ze mij niet
bijhouden, omdat de schijfremmen mij zoveel
vertrouwen gaven, dat ik volle bak naar
beneden durfde. Als je na gaat dat ik voor die
tijd altijd afdaalde als een slak, dan is het echt

een wondertje, ze noemden mij zelfs ‘de kogel’, kun je nagaan. Hierbij zal ik dan ook
iedereen adviseren, als je dan toch een andere fiets koopt, neem er een met schijfremmen!!!

Na 12 jaar voorzitter te zijn geweest van de toercommissie is die taak nu overgenomen door
Rob Dekker. Binnen een vereniging moet je allemaal je steentje bijdragen, anders werkt het
niet.

Bij deze geef ik de pen door aan Cees Wijnker.

Groet, René Boots
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Sander krijgt zijn jaarbeker uitgereikt door René.
In zijn nieuwe woning.

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

Beste Clubleden,

Ik ga dit jaar samen met Marco Bot een
hele mooie uitdaging aan.
Samen gaan wij fietsen in Italië voor
Giro De Kika in de Dolomieten.
Dit evenement vind plaats van 19 tot en
met 24 juni 2022.
Het ontstaan van deze uitdaging is
gekomen vanuit Marco, omdat Marco
van dichtbij mee maakt in zijn familie
hoe verwoestend het is om een kind te
zien lijden met kinderkanker.
Marco zijn neefje is ongeneselijk ziek,
samen willen wij daarom ons inzetten
zodat het mogelijk is om onderzoek en
genezing van kinderkanker te
verbeteren. Dit kunnen wij niet alleen,
daarom zoeken wij sponsoren.
We zijn al een heel eind op weg, maar hebben het doel
gesteld om 7500 euro in te zamelen voor onderzoek naar
kinderkanker. Zouden jullie ons ook willen sponsoren? Dit
kan door de QR code te scannen met uw telefoon of op de
volgende link te

gebruiken:https://www.girodikika.nl/rob-
wester-wognum-warriors.nl

Alleen ben je sneller,

samen zijn we er eerder
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Voorjaarstocht 20 maart
De zondag van de voorjaarstocht dit jaar fietsten we onder een strak blauwe hemel met een
stevige noordoosten wind. We zijn met ruim 30 personen in twee groepen van start gegaan.
De voorjaartocht was dit jaar voorbereid door Co Peerdeman en Cees Stam.

Ik ben zelf met de eerste groep van start gegaan. In volle vaart voor de wind op weg naar
Heemskerk. Via Opmeer, Heerhugowaard, Alkmaarse Bos, Heiloo, Castricum de duinen in
bij Heemskerk. Ondertussen hebben we genoten van de bloeiende bollenvelden in een strak
blauwe lucht. Onderweg moesten we wel een paar keer even omrijden vanwege zeer recent
gestarte wegwerkzaamheden, maar dat ging desondanks prima. De sfeer in de groep was
uitstekend zo voor de wind in de zon en dat was te merken aan de vele luidruchtige
gesprekken. Zo door de duinen fietsend naar de koffie en thee met een lekkere versnapering in
het vooruitzicht maakt fietsen voor onze groep een waar genoegen. Uiteindelijk na 50 km zijn
we aangekomen in onze rustplaats: ‘De Kruisberg’ in Heemskerk. We werden opgewacht
door een ware mensenmenigte, het was bomvol met fietsers en wandelaars. Maar ik moet
zeggen, dat er snelle bediening was en in recordtijd konden we allemaal zittend van onze
versnaperingen genieten. Vanwege de drukte hebben we het deze keer gelaten bij één bakkie.

De terugtocht kenmerkte zich met een zeer forse tegenwind. Daar waar de groep uiteen spatte
vanwege de wind, werd even verderop weer gewacht. Daardoor konden we als een groep
terug fietsen naar Wognum. Deze terugrit ging eerst via de Kruisberg in Heemskerk, nog even
door de duinen en daarna via de rand van Castricum, Alkmaar, Schermer en Obdam naar de
startplaats. Door de sterkste rijders met name Kees Stam voorop, is er flink gefietst, om ons
weer goed terug te brengen, bedankt daarvoor. We kunnen terug kijken op een mooie
fietstocht die voor menigeen een goede voortzetting van het seizoen betekende.

Simon Kuin
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Kerkweg 8 - Wognum - Telefoon 0229-572341 
welnitel www.bankras.n1- 	bankras@quicknet.nt 

Waarom kiezen voor de fietsspecialist 
in de buurt? • persoonlijke aandacht 

▪ deskundig aankoopadvies 
• kwatiteitsproducten 
• vakkundig service 
• concurrerende prijzen 
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Bankras, voor eindeloos fietsplezier. 
•• schaatsen 

• grote selectie fietsaccessoires 
• regen- en fietsideding-- 
• regentaarzen 

Fijn fietsen 
op een 

fiets van 

En verder... 

WUITE 
SCHILDERWERKEN 

Tel. 06 - 23 52 05 62 
Onderhoud Renovatie Wandafwerking 
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De laatste vergadering in deze samenstelling

Openingstocht 6 maart 2022.

Eindelijk mochten we weer zonder beperkingen een tocht rijden met de club.
Het was schitterend weer en aan de opkomst te zien had iedereen er weer zin in. Liefs 31 man
kwam er opdagen. Volgens mijn gegevens heeft er 3 man de 40 km gereden en de rest de 80
km. We reden in 2 groepen. We reden via Wadway, Obdam, ‘t Kruis naar Heerhugowaard,
waar een kleine wegomlegging was richting Alkmaar.
Daar reden we nog een keer verkeerd. Maar goed dat
we vele jaren ervaring mee hadden zodat we alsnog bij
de fietsbrug over het Noord-Hollands kanaal
aankwamen. Hier gingen we verder richting Bergen.
Het was heerlijk fietsen in het zonnetje met de wind in
de rug. Van Bergen richting Schoorl. In Schoorl bij ‘Het
Trefpunt’ genoten we van een koppie met appelgebak.
Het was er gezellig druk met vele fietsers uit alle
windstreken. De 1ste groep had het eerste koppie al op.
Na een half uurtje verder door het duin richting Bergen aan Zee waar we nog een keer
verkeerd reden en nog een stukje moesten lopen omdat er zand op het fietspad lag. Vervolgens
een klein stukje richting Egmond voordat we de polder insloegen richting Alkmaar. Hier
kregen we de wind op onze neus en probeerde we in een waaier te rijden voor zover dat
mogelijk was. Via de Bergerweg en de kanaalkade fietsen we richting de Schermer. Het stuk
door Alkmaar blijft altijd lastig met een groep maar het was gelukkig rustig en zonder
problemen fietsten we er doorheen. In de Schermer en de Wogmeer de wind vol op onze neus.
Het tempo werd hierdoor aangepast zodat iedereen het bij kon benen. Zodoende kwam
eenieder voldaan weer in de vertrouwde Sportlaan aan. Het was een mooie route met prachtig
weer.
Een geslaagde openingsrit.

Ik wil iedereen nog bedanken voor de geweldige opkomst, ook namens Rob Dekker.

Groeten Hans Dekker
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A P L E O W E G S D A T S K O

N A B R K E I N A H C E M N N

E V E R S P R I N G E N S E E

L E D A S N E G N E M T I L K

E N O N E M M E W Z U A W L K

M E E D G R A W K I A N A A E

M L N W E L O E T R T E N B R

O L I E U G IJ B D T R R K T T

H I N N L D A D I E O E E E W

C T G D O A N N E C P I L O U

S P R E R O M A F N S P E V O

I O N N R E T H A S E S N N T

WOORDZOEKER.

Aanduwen Mechaniek Sport
Aerobics Mengen Stadsgewoel
Bedoening Onstuitbaar Touwtrekken
Doen Optillen Verspringen
Gedoe Ronddraaien Voetballen
Glijden Schommelen Wankelen
Handbeweging Snel Wenden
Malen Spieren Zwemmen
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Clubweekend in september 2022

Op 2, 3 en 4 september vindt het clubweekend plaats. Dit jaar gaan we naar Ede. Ik heb voor
dit weekend een aantal plaatsen gereserveerd in het Parkhotel ‘De Bosrand’. Dit hotel ligt aan
de noordoostkant van Ede tegen de Veluwe. Bij dit hotel is een prachtige buitenruimte. Dus
bij mooi weer kunnen we lekker buiten zitten.

De voorlopige planning is als volgt: Op de
vrijdag starten we in Wognum en gaan via
Harderwijk over de Veluwe naar Ede. De
route moet nog uitgezocht worden maar
gaat ongeveer 150 km bedragen.

De zaterdag gaan we een route uitzoeken
langs de rivieren en door de Betuwe. Deze
dag is de planning om ongeveer 130 km te
fietsen.

De zondag gaan we weer terug naar Wognum en wordt het een route over de Utrechtse
Heuvelrug. We proberen daarbij zoveel mogelijk de grotere steden te mijden. Ook deze dag
gaat rond de 130 km gefietst worden.

Voor degene die niet vanuit Wognum fietsen maar met de auto naar Ede gaan zijn er ook
prachtige tochten te maken. Bij het hotel zijn e-bikes te huren. Maar natuurlijk kun je ook je
eigen fiets meenemen.

Belangrijk is natuurlijk, naast het sportieve ook de gezelligheid. Moet ook dit jaar weer
lukken.

Kosten:

Met Hotel De Bosrand heb ik een speciaal arrangement afgesproken. Daardoor kon ik de
kosten redelijk beperkt houden. Om te voorkomen dat we op de dagen weer het nodige
moeten bijdragen voor de pot heb ik een totaal bedrag berekent waarin ik de drankjes etc. heb
meegenomen, die we nuttigen. Deze bedragen als volgt:

De basis kosten voor iedereen (overnachting en drankjes) € 180,--.

De fietsers extra (2x lunchpakket en 3x ‘koffie met’ voor onderweg) € 55,--.

Voor de eenpersoonskamers extra: € 75,--.

Voor degene, die met de auto naar Ede gaan, zijn geen kosten berekent die ze tijdens hun
tochten maken. De bijkomende kosten zijn berekent op basis van vorig jaar. Blijft er iets over
dan gebruiken we dat voor de afsluiter bij Stam.

Ook dit jaar hoop ik weer met een grote groep richting Ede te gaan. Hoe meer zielen hoe meer
vreugd. En het is goed voor de saamhorigheid binnen de club. Ik heb 26 plaatsen
gereserveerd maar als blijkt dat het duidelijk afwijkt dan is dat geen probleem. Ik wil toch
graag voor 1 juli een redelijke indicatie van het aantal deelnemers hebben en dat dan met
hotel definitief af te stemmen.

Opgave dus graag vóór 1 juli via de mail naar Jan Hania. Mailadres : j.hania@quicknet.nl.
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Voorjaarswandeltocht
Karsten Travelstore 19 maart 2022.

Het is al een paar jaar geleden dat we een wandeling van
Karsten Travelstore hebben gelopen.
De laatste jaren was er steeds wat aan de hand en dat is nu
nog steeds zo.
Arie en ik zijn vaste klanten van de Nieuwjaarswandeling
maar door corona de laatste jaren ging dat niet door.
Deze dag de wandelschoenen aangetrokken en gingen we er
met z’n vieren op aan.
Arie zijn wandelmaten, Theresia en Cor, kwamen me rond de klok van 8.30 uur ophalen. Wat
een luxe, dat is al heel bijzonder want ik ben zelf altijd de chauffeur. Als we om 08.45 uur bij
Karsten binnengaan worden we hartelijk welkom geheten. We schrijven ons in en hebben
nog tijd om een kopje koffie te drinken. Om 09.00 uur vertrekken we in oostelijke richting,
zon en wind in het gezicht en de temperatuur is 4 graden. We hebben veel om over te kletsen.
Corona ligt gedeeltelijk achter ons maar het houdt ons toch bezig. Wij zijn tenslotte allemaal
rond de zeventig en hebben onze brief weer binnen gekregen voor de tweede booster, wat
begin april gaat gebeuren. En dan de oorlog in de Oekranië waar ik in 2012, 10 dagen was
tijdens het E.K. voetbal. Je kunt je niet voorstellen dat een stad als Charkov zo onder vuur is
komen te liggen. We hebben ook de dierentuin daar bezocht waarvan nu 2 leeuwen en 2
tijgers in Hoenderdael zitten. Helaas hebben ze tijgerin Shanti in moeten laten slapen.
Al wandelend hebben we het hierover en je voelt je machteloos. Het een ligt nog niet achter
ons of het volgende dient zich aan. Wordt het dan nooit meer rustig in de wereld?
Kwam de tijd van de jaren zestig maar even terug, het nieuws was dan soms wel veertien
dagen onderweg voor het in Nederland was. Het leven was een stuk rustiger.
We wandelen richting Westerblokker en komen in een wijk met allemaal appelnamen. We
vervolgen onze wandeling door natuurpark Blokweer en daarna het Boezelbos. Na een km of
8 komen we aan bij onze stempelpost in de Nadorst. We bestellen een kop koffie en
sommigen nemen er ook gebak bij. Buiten in de zon op een luw plekje is het heerlijk toeven.

Na een half uur pakken we de draad weer op en lopen we
richting de spoorlijn Hoorn/Medemblik. Hierna gaan we
richting het stadhuis van Hoorn en via de dorpsstraat
richting de gevangenis. (maar die is er niet meer) Hier is een
grote open vlakte ontstaan. (goed voor woningbouw.) Even later
lopen we richting Karsten en na een mooie tocht met veel
leeswerk zit de 12 km erop.

We lopen naar de finish en krijgen van de organisatie een prachtige tas met de volgende zin:

ALS JE HET EVEN NIET MEER ZIET ZITTEN GA DAN WANDELEN.

Een mooi cadeau met een veelzeggende tekst. We krijgen nog koffie of thee met een koek en
een heerlijk paaseitje. Karsten bedankt voor alles, jullie zien ons zeker weer terug.
Mijn chauffeur en medewandelaars brengen me weer naar Wognum en we spreken af dat we
zaterdag 30 april weer gaan wandelen.

Een wandelaar.
Bert Wagenaar,
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    Rockmuziek en zwere sjek.   
 

Deze keer gaan wij, E-Bikers, op woensdag met enige vertraging 

van start. Maar omdat Gerrit en ik er de woensdag voor uittrekken 

maakt dat niet uit. We rijden op zo’n dag 70 á 80 km maar voor 

vandaag moest dat iets meer worden want ik had bedacht om mijn 

batterij leeg te rijden. Het zal wel met de lage temperatuur te maken 

hebben maar ik vind dat ik niet ver genoeg kom met een geladen 

batterij en had hem daarom gereset. De reset gaat pas in als je hem volledig leeggereden hebt. 

Nou een uitdaging om dan precies thuis te zijn. We fietsten richting Hoorn en dan langs de 

dijk naar Edam, Volendam, Monnickendam. Omdat de IJsselmeerdijk tot Warder is 

afgesloten reden we eerst naar Oosthuizen en daar linksaf richting Etersheim. Dan de eerste 

weg rechtsaf via Warder naar Warder klinkt een beetje vreemd maar de weg naar Warder heet 

Warder. We komen dan vanzelf op de IJsselmeerdijk uit en slaan dan rechtsaf naar Edam. Via 

Volendam en Katwoude bij Monnickendam onder de N247 naar de andere kant en dan door 

naar Amsterdam. Als we net onder het tunneltje door zijn en staan te wachten voor het 

stoplicht komen er twee motoren met een oorverdovend lawaai aan tot ook voor hun, het 

stoplicht rood is. Met nog meer herrie trekken ze, bij groen op. Wij ook want ons licht gaat 

ook op groen maar wij trekken geruisloos op. Bij het tankstation stoppen wij even voor een 

broodje en daar staan ook de motoren even stil. Wat heet stil, nu horen we niet de motor 

draaien maar er komt keiharde muziek uit de boxen van een van de motoren. Bij het lawaai 

van de motoren denk je dan aan stoere kerels, rockmuziek van Guns N’Roses bier en zwere 

sjek. Maar niet aan ‘n duet van Corry Konings en Koos Albers wat nu keihard te horen is. De 

bier en zwere sjek wordt in gedachten meteen gedevalueerd tot een filtersigaretje van Peter 

Stuyvesant bij een advocaatje met slagroom. Niet veel later vertrekken de mannen weer met 

veel kabaal richting Amsterdam. Ook wij stappen weer op. Tijdens de rit besloten we om 

koffie te gaan drinken bij Golfbaan Waterland in Amsterdam. Ondertussen houd ik mijn 

display in de gaten en zie dat het vandaag misschien toch krappe sokken wordt met de 500 

watt. Via Broek in Waterland en langs de Broekervaart komen we bij de Golfbaan aan. Het 

eerste waar ik dan belangstelling voor heb laat zich makkelijk raden, een stopcontact. Maar 

niet dus. Maar een medewerker die daar rondliep wees mij aan de achterkant van het gebouw 

een stopcontact aan en zo kon de accu dan toch aan de lader. De bediening in het restaurant is 

altijd erg vriendelijk en om het zo te houden besluiten we ons broodje onderweg op te eten. 

Soms is het geen probleem maar dat is niet altijd zo, vandaar ook soms. Na een half uur en 

lekkere koffie kunnen we weer verder. Wat de acculader in een half uur heeft gedaan is niet te 

zien maar iedere kilometer extra is er een. Op de terugweg denken Gerrit en ik er nog even 

aan om via ‘Het Twiske’ te gaan maar het blijft bij denken. Gerrit heeft een zwaardere accu 

en kan de extra kilometers wel aan maar mijn display geeft reden om een iets strakkere route 

richting huis te nemen. Via Purmerend en Oosthuizen rijden we daarom op huis aan. 

Ondertussen schakel ik wat zwaarder voor de batterij want hij moet zoals eerder gemeld wel 

leeg zijn bij thuiskomst om daarna volledig opgeladen te worden wat de reset compleet maakt 

zo lees ik op internet. Het zal je niet verbazen dat het gelukt is. Na 90 km is de laatste 300 

meter zonder ondersteuning te doen. Of het allemaal wat uitgehaald heeft moet ik nog 

ontdekken. De temperatuur gaat omhoog dus houdt de batterij het nu sowieso langer vol.  

 

Koos 
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Sterrit Dirkshorn

Ook dit jaar gaan de sterritten weer naar de golfbaan, Groenvelderweg 3 in Dirkshorn. Door
het slechte weer zijn we niet op 7 april maar op 14 april van start gegaan. Natuurlijk
verwachten we weer volop deelname van eenieder. 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 naam stempeltijd donderdag naam stempeltijd

vervallen van 30 juni Rob Dekker van

14 april Sjoerd Visser 7 juli Aad Jonker

21 april Simon Kuin 18.45 uur 14 juli Dirk Huibers 18.45 uur

28 april Cor de Boer 21 juli Kees Roodt

5 mei Jan van Etten 28 juli
Jack
Hoogendijk

12 mei
Alphons
Deutekom tot 4 augustus Piet de Winkel tot

19 mei Co Werver 11 augustus René Schouten

9 juni Co Peerdeman 18 augustus
Wim
Broekhuizen

16 juni Nico Braas 19.30 uur 25 augustus Cees Wijnker 19.30 uur

23 juni Jan Hania
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Ronde Zuiderzee en Ronde Markermeer

Ook dit jaar kunnen we niet over de Afsluitdijk fietsen.
Het alternatief is de Ronde Zuiderzee.

Deze tocht wordt gereden op zondag 3 juli 2022.
De totale afstand is ongeveer 215 kilometer. Er is een korte stop in Lelystad en de koffiepauze

is in Harderwijk na 80 km.
De lunchstop is in Huizen na 150 km en daarna is er nog een stop in Edam.

Ook de Ronde Markermeer wordt op 3 juli gereden, deze tocht gaat in een rustiger tempo.
Deze afstand is 150 km met een koffiestop in Lelystad, een lunchpauze in Muiden en tot slot

een korte stop bij Edam.

Opgave via email: broekhuizen@multiweb.nl.
Iedere deelnemer krijgt een week van tevoren een bericht.

Namens de dagcommissie,
Wim Broekhuizen en Co Peerdeman

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

Lentetocht op zondag 20 maart,

De start was om 9 uur bij de kantine van Wognum.
De opkomst was erg goed, wel 30 fietsers.
Samen met Co hebben we de vlaggen opgehangen en een kruisje achter de naam op de lijst
gezet.We gingen in twee groepen fietsen, een van 10 en een van 20 fietsers.
Op weg, richting Spanbroek en daarna over de dijk naar Heerhugowaard via het
Oostertochtpad naar het strand van Luna.
Toen richting Alkmaar en Heiloo door het bos over het spoor naar Bakkum.
Naar ‘De Kruisberg’ voor koffie en gebak. Dat smaakte goed. Na de koffie over de Kruisberg
richting Heemskerk via Uitgeesterweg onder de N203 door
naar Limmen.
Het weer was goed. Een klein windje tegen terug. En daar
was de eerste lekke band. Gelijk tijd voor een bananenstop.
De band werd snel vervangen door Kees Swinkels, nog
bedankt. En weer op weg richting Alkmaar over de
Leeghwaterbrug op weg naar Heerhugowaard.
Via de Jan Glijnisweg naar Hensbroek, Obdam over de Kaag
naar Zandwerven.
We reden over de Zomerdijk en Kerkweg om zo in Wognum te komen. Toen naar de kantine
om ons af te melden.
Ik wil iedereen bedanken voor deze dag. Ook de fietsers in groep twee die geen pech hebben
gehad.

Groetjes Kees Stam
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3 april, Omloop Noord-Holland.

Bij het gaan van de wekker trok de vorst zich geleidelijk weg vanaf het aardoppervlak. Kleden te-
gen de koud wordt dus het devies vandaag. Bij aanvang van ‘De Omloop’ om 9 uur is het nog
steeds maar een paar graden boven het vriespunt. Wel blijkt de wind matig (uit het noordwesten)
wat de gevoelstemperatuur niet erger maakt.

Met in totaal 16 pedaalridders gaat de tocht van start en
worden we gelijk wel ietsjes verrast door een paar drup-
pels regen, gelukkig blijft het hierbij en gaat de tocht
droog verder via Aartswoud en Winkel tot aan Oudesluis.
Daarna om Schagen heen, via Schagerbrug, Stroet en Kal-
verdijk om vervolgens aan te komen bij het rust punt ‘Lo-
vers & Hunters’ in het Geestermerambacht. Hier konden
wij ons weer versterker met koffie en appelgebak. Wat, als
te verwachten was, zeer in de smaak viel!

Met hernieuwde krachten wordt de rit via Sint Pancras en het Park van Luna vervolgd door de
Beemster. Helaas bleken we daar de dreigende buienlucht niet meer te kunnen ontwijken met enige
zigzag pogingen en ondanks dat het al een tijd geleden is dat de Beemster polder is drooggelegd
werden we er behoorlijk nat. Gelukkig zijn de resterende kilometers gering en komen we voldaan
weer aan op de Sportlaan in Wognum. Niet zo heroïsch als de zegetocht van Mathieu van der Poel
in de Ronde van Vlaanderen later die middag maar op ons eigen niveau. Toch ook wel heel mooi.

Iedereen bedankt voor het meerijden met de door Arjen en mij georganiseerde tocht.
Op naar de volgende!

René Schouten
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Dag Datum Naam van de tocht Soort Afstand Starttijden Organisatie

zondag 6 maart Openingstocht CT 40 km 9.00 uur Rob Dekker en

Openingstocht CT 80 km  Hans Dekker

zondag 20 maart Lentetocht CT 80 km 9.00 uur
Co Peerdeman en Kees Stam

donderdag 7 april t/m S.R. 50 km toercommissie

donderdag 25 augustus

zondag 3 april Omloop Noord-Holland CT 100 km 8:00 uur Arjen Hulshof en René 

Schouten

Maandag 18 april Vrije tocht CT 100 km 9.00 uur
Cor de Boer

zondag 1 mei Voorjaarstocht CT 90 km 9:00 uur Kees Roodt en Kees Stam

zondag 22 mei VrijeTocht    VT 100 km 9:00 uur  Toercommissie

maandag 

t/m 

donderdag

30 mei t/m  2 

juni

Avondvierdaagse   20 of 40 km   18.30 uur tot 

19.00 uur 

A4daagse commissie

A4D 40 km  idem 

dinsdag 7 juni Zomeravondtour CT 50 km 18:30 uur Pé Groot, Jan van Etten

zaterdag 25 juni Stelling van Amsterdam VT 180 km    Toercommissie en 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  Aad Jonker en 

René Boots

zondag 21 augustus  Ronde omringdijk CT  140 km 8:00 uur Cor de Boer

vr-za-zo 2/3/4 

september

Clubweekend   CT ± 450 km -                 Jan Hania en    Simon Kuin   

zondag 18 september 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

 

                     Toeragenda 2022

 kilometerstand inleveren tussen 11.00 uur en 13.00 uur.

De deelnemers aan deze ritten krijgen afzonderlijk bericht.

Sterritten naar  

golfbaan Dirkshorn 

Groenvelderweg 3 

Niet op 26 mei (hemelvaart) en 2 juni Avond4daagse
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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

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 afge-

stempeld. 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

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.

Clubkampioenschap
Om deel te nemen aan het clubkampioenschap dienen een minimaal
aantal kilometers in clubverband te worden verreden.
Voor heren/jongens zijn dat 600 km.
Voor dames/meisjes zijn dat 300 km.
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