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Beste clubleden,
Inmiddels is het seizoen aardig op weg. Ik hoop dat jullie allemaal al vele mooie kilometers hebben
kunnen fietsen. De sterritten zijn weer wekelijks en we hebben onder andere de voorjaarstocht
gereden.
Ook de avond4daagse is inmiddels achter de rug, volgens mij voor de wandelaars een zeer geslaagd
evenement. Ook de fietsers hebben zich niet onbetuigd gelaten. Ik heb zelf de 40 kilometer een
aantal avonden gefietst, het was mij alleen even ontgaan dat we maandag t/m donderdag fietsen. Ik
heb dus op vrijdag middels een solo-tocht toch de 4 dagen
nog volgemaakt. Iedereen die zich ingezet heeft om van de
avond4daagse een succes te maken, in de voorbereiding
en/of de uitvoering: hartelijk dank. Hopelijk kunnen we het
succes volgend jaar minstens evenaren.

Van de bestuurstafel heb ik nog een paar dingen om met u te delen:
We zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe hoofd-/kledingsponsor.
We hebben een paar ijzers klaar liggen om in het vuur te leggen, zeg
maar. Want van één of meer ijzers in het vuur durf ik nog niet te
spreken. Wel hebben we een paar concrete partijen om te benaderen,
daar zullen we ons de komende periode op focussen.
Ook over sponsoring: we zijn weer aangemeld en nemen ook deel aan
de Rabo clubsupport actie. Het stemmen, om zo daadwerkelijk de
vereniging te steunen vind plaats in september, ik zal u er tegen die
tijd nogmaals aan herinneren.
Dan wil ik verder nog van de gelegenheid gebruik maken om u allen te wijzen op de vrije tocht van
25 juni, onder leiding van Kees Stam. En iedereen op roepen om deel te nemen aan de 'Ronde
IJsselmeer/Zuiderzee', dan wel aan de 'Ronde Markermeer', respectievelijk 210 en 150 kilometer
lang. Deze zullen gereden worden op zondag 3 juli.
En tot slot wens ik iedereen een zonnige, zalige zomer, met veel mooi fietsweer en goede
gezondheid.
Tot ziens, op de fiets of elders,
Arjen Hulshof.
Voorzitter
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Bultentocht
Dit jaar was het mooi weer op Tweede Paasdag en ik had gezien dat de Driebergse Tourclub dan een
tocht organiseerde, deze heet Bultentocht. Zoals de naam het al zegt gaat die over bulten, dat vind ik
altijd wel mooi om te fietsen.
De rit ging vanuit Driebergen naar Zeist (langs KNVB campus gereden) en dan naar Maarn over de
Maarnseberg naar de Ruiterberg en dan via Leersum naar Plaggeberg en zo over de Amerongseberg
door Amerongen.
Bij gevaarlijke kruisingen stond er elke keer een bordje dat je moest uitkijken, vond ik heel goed
dan let je toch extra op. Na Amerongen in Rhenen (na 55 km) een controlepost dus tijd voor koffie
en appelpunt. Hierna de route vervolgd -Laarserberg - zo naar Wageningen over de Grebbedijk naar
Westberg -Keijenberg zo naar Renkum. Dan naar Wolfheze - Oosterbeek.
De wegen van deze route waren meestal goed en niet heel druk om te fietsen. Via Schaarsbergen Engelseberg-Bilderberg Heveadorp-Doorwerth kwam een gevaarlijke afdaling (dit werd ook
aangegeven) een beetje smal fietspad, daar ging ik hard naar beneden 40-45 km per uur. Toen ik
bijna beneden was reden twee boosters waarvan er een de ander wilde inhalen. Ik belde snel en
gelukkig bedacht hij zich toen en kon ik er langs rijden pfff, ging net goed.
Na Boersberg-Zilverberg kwam ik aan in Heelsum (107 km )voor de controle. Daarna via
Wageningen-Hoog, Renkum, Wageningse Berg -Wageningen naar de Grebbeberg en via Rhenen de
Koerheuvel over Zevenheuvelenberg naar Elst en dan Amerongen.
Bij Fietscafé ‘De Proloog’ was de controle (141 km) en kregen we een sportdrankje. Na dit drankje
weer veel "energie" om via Leersum-Doorn weer in Driebergen aan te komen. Ik sprak bij een
controlepost even met een stempelaar en vroeg: ’Doen er veel mee?’ Hij zei: ‘Het is minder dan
anders, dan deed er wel 1500 tot 1600 man mee!’ Op de route zelf merk je niet veel van de drukte
soms bij de controlepost.
Kees Roodt
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Gestart in het stadje Edam met een tussenstop op de dijk op Volledam.
We hadden de vorige keer onderling afgesproken dat we een rondje Edam Volendam zouden wandelen.
Op zaterdag 30 april kwamen mijn 3 mede wandelaars om 08.15 uur in Wognum aan.
Deze keer was ik de Bob en om 08.35 uur stapten we uit in Edam.
Net buiten het centrum is een groot weiland, gratis parkeren, dat staat Westfriezen wel aan.
De zon hoog aan de hemel bij vertrek, dus dat zag er goed uit.
We wandelen eerst door het oude Edam met zijn kleine straten en veel water en winkels.
Zo komen we ook langs bakkerij Mastenbroek wat wel vergelijkbaar is met
bakker Swart in Wervershoof en bakker Schoutsen in Wognum.
Het ziet er heerlijk uit, er wordt nog een foto gemaakt en we vervolgen over keitjes
en langs water onze tocht.
Net voor de dijk richting Hoorn, slaan wij rechtsaf over twee bruggen.
De ene brug is zo smal dat je beide spiegels van de auto zou moeten inklappen mocht
hij iets te breed zijn. We lopen verder en gaan buiten Edam de dijk op.
Een smal paadje waar we achter elkaar lopen tot in Volendam.
Als we op een moment achterom kijken zien we de contouren van Hoorn
met zijn schouwburg en Van der Valk.
Rond de klok van 10.00 uur lopen we Volendam
binnen.
Het is niet te geloven, maar hier merk je niets meer
van de rust van de afgelopen twee jaar.
Het is weer ouderwets druk met verkleed partijen,
snuisterijen en souvenirs.
We zoeken een plekje bij een van de vele cafés om een kopje koffie te drinken
en een gebakje te eten.We blijven daar een halfuur zitten en de menigte op de dijk groeit
gestaag. We vervolgen onze wandeling over de dijk en kijken hoe proper alle
stoepen en tuintjes er uitzien.
Aan het einde van de dijk wandelen we naar beneden langs het Marinapark en komen
zo bij de F.C.Volendam langs. De bewoners zijn nog steeds in de ban van de promotie.
Ik weet dat ik dit nog heb meegemaakt in de jaren zestig, toen ging ik
regelmatig met mijn schoonvader naar de oranjehemden.
In die tijd was Hein Schilder Bouwbedrijf al de grote sponsor van Volendam.
Er was een grote schutting waar we tegenaan leunden en waar de volgende tekst op stond:

Hein Schilder bouwt huizen, scholen en kerken,
om te bidden, te wonen en te werken.
We vervolgen onze route langs sporthal de Opperdam waar we al menig potje handbal hebben
gezien.
Drie van onze wandelaars zijn daar ook regelmatig geweest om een wedstrijd te bekijken.
We lopen verder en wippen nog even binnen bij onze jongste zoon Wander en zijn vrouw.
Zij is een echte Volledamse en hij een jas.(iemand van buiten Volendam)
Om 11.15 uur beginnen we aan ons laatste stukje.
Via een mooi grindpaadje komen we om 12.00 uur weer bij de auto.
Ik breng Theresia, Arie en Cor weer veilig naar Wognum.
Onze volgende tocht is op zaterdag 11 juni: de Eilandspoldertocht.
Een wandelaar, Bert Wagenaar.
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De Jarige
Van harte gefeliciteerd en een gezellige dag toegewenst:
Juli
3 Hans Dekker
3 Patrick Zweet
13 René Boots
17 Gerrit Dijkstra
23 Adrie Entius
29 Marco Entius
31 Koos Ligthart

Augustus
8 Arjen Hulshof
19 Simon Kuin

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

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
****************************************************************************
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Avondvierdaagse een succes!
Na twee jaar afwezigheid door corona pakte Tourclub Wognum de organisatie van de
avondfiets- en wandelvierdaagse weer op.
De commissie, dit jaar bestaande uit Nico Braas, Wim Broekhuizen, Koos Ligthart, Nel Staal
en Piet de Winkel, startte op 15 februari met de eerste bespreking.
Het draaiboek voor de gemeentelijke vergunning moet begin april ingeleverd worden,
compleet met routes, namen van verkeersregelaars etc.
Daarna hebben we nog drie keer vergaderd om het geheel rond te krijgen.
Gelukkig waren er voldoende leden van de Tourclub bereid om als vrijwilliger hun steentje
bij te dragen. Ook een aantal inwoners van Wognum en Nibbixwoud verrichtte hand- en
spandiensten.
Al met al is deze editie een groot succes geworden met 372 deelnemers, een nieuw record.
Nog even wat getallen: totaal aantal wandelaars 322, totaal aantal fietsers 50.
Mede door het mooie weer kwamen er op maandag nog ruim 100 nieuwe inschrijvingen
binnen. Natuurlijk zijn er verbeterpunten en die zullen we bespreken in de evaluatie.
De foto’s van de avondvierdaagse zijn te zien op tourclubwognum.nl link fotoalbum.
We bedanken:
- De deelnemers
- De vrijwilligers
- De sponsors: Administratiekantoor Schipper, Albert Heijn Wognum,
Kinderopvang Berend Botje, Vrijetijdsbesteding NH,
Partou Villa Bloesemgaerde, Werk Saam Westfriesland
en de Bibliotheek Wognum.

Comité Avondvierdaagse Wognum
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Impressie van de Avondvierdaagse
30 mei t/m 2 juni 2022
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1 Mei 2022
Voorjaarstocht.
De Organisatie van deze tocht was
in handen van Kees Rood en Kees
Stam. Ik woon op steenworp afstand
van de start en ben dan ook nooit als
eerste aanwezige bij de start. Maar
het viel mij op dat iedereen buiten
stond, bij en op het Handbal veld.
Mijn fiets had ik opgehangen in het
fietsenrek en begaf mij richting de meute, die op dat moment juist in beweging kwam om,
naar ik aanneem, te starten met de tocht. Was ik zo laat of hadden de andere deelnemers zo’n
haast?
Er wordt tegenwoordig
meestal in twee groepen
gestart en zo ook deze tocht.
Daar ik nog niet geheel ‘de
oude’ ben, van voor mijn val,
prefereer ik de tweede groep,
die als het meezit met een iets
gematigder tempo rijdt en zo
ook deze tocht. Kees Stam
vertrok als eerste en Kees
Rood nam de verantwoording
voor de tweede iets
langzamere groep waar ik mij bij aansloot. De eerste groep ± 16 pers reed net om de bocht bij
het Sweelinckhof toen de tweede groep ± 10 pers ook van start ging. Al snel werd de afstand
wat groter, ze reden dus echt wel wat sneller dan wij. Via de Wijzend rechtsaf de Ganker op,
einde rechts richting Midwoud en via de Zuiderweg naar Twisk. Samen met mijn maat naast
mij, die mij dan weer Rechts en dan weer Links uit de wind hield kon ik ons toch wel stevige
tempo best wel volgen. Langs de Zuiderweg ligt een fietspad wat wij vlak voor Twisk
moesten verlaten, juist daar hadden, naar ik vermoed onverlaten, zich ‘s nachts bezat met
sterke drank en de fles op straat stuk gegooid. De reactie van de voorste is GLAS roepen en
op goed geluk er door of langs omheen fietsen, zo ook ik en reed iets door het glas en Lek was
mijn voorband. Voordat de onderkant boven was, was alle lucht er UIT. De hals van de kapot
gegooide fles zat om mijn voorband en velg geklemd, voorband aan beide zijden stuk
gesneden zo ook de binnenband. Mijn thuisbrenger die ik al enkele jaren in mijn zadeltas, meestal 10 á 12 keer voor een ander gebruikt had - deed nu voor mijzelf dienst. Met hulp van
Cees S was het snel verholpen en konden we verder, maar eerst werd ik door Kees R met ‘n
brede lach op z’n gezicht herinnerd aan ’n oude regel “wie lek rijdt die schrijft” vandaar dit
verhaal.
Na dit oponthoud konden we de achtervolging op de andere groep vervolgen. Via Opperdoes
naar de Wieringermeer waar we zelfs voor mij nog onbekende wegen bereden. We kwamen
uiteindelijk ook uit bij de ‘Zingende Wielen’ waar voor ons een drietal tafels waren
gereserveerd, klasse van de rit organisators!!
Na de koffie met, werd de rit voortgezet, hoe kan het anders door de Wieringermeer, via Stroe,
Hippolytushoef naar de kleine Afsluitdijk om de polder te verlaten bij Van Ewijcksluis.
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Dan naar Wieringerwaard van daar naar Kolhorn waar de Westfriesedijk werd genomen naar
de Langereis, Koningspade en Pade naar de Spanbroekerweg en dan rechtdoor naar de
Sportlaan in Wognum.
Rest nog de vraag, of is het misschien mijn verwondering? Dat we met pakweg ± 28 fietsers
door een grote plas glas op ’t smalle uiteinde (overgang)van fietspad naar Rijweg er maar één
fietser lek reed. Is de eerste grotere groep niet over het fietspad gereden, of heeft de laatste
man daar ‘n meegebrachte fles uit z’n shirt verloren?? De grijns op het gezicht van Kees R
vond ik achteraf wel verdacht!
Maar “Eind Goed Alles Goed” is toch ’n gezegde dus ook hier. Het was een mooie rit, goed
gekozen autoluwe wegen, gereserveerde koffie tafels en niet onbelangrijk: goed weer.
Al hebben de organisators van de rit daar geen invloed opgehad, maar mocht dat wel zo zijn
dan stel ik voor dat zij dan in het vervolg alle ritten mogen organiseren.
Groet Cees Koeman
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Clubweekend in september.
Het loopt goed met de opgaves voor het clubweekend. Op 5 juni hadden zich 24 personen
opgegeven. Een streven was rond de 25 dus dat wordt dit jaar wel gehaald.
De volgende personen hebben zich opgegeven:
Jan en Marian van Etten.
Jan en Fokje Hania.
Jan en Coby Schouten.
Roel en Marian Spruit.
René en Marga Boots
Cees en Frieda Stam.
Kees en Jacqueline Wijnker.
Simon Kuin.
Cees Koeman.
Kees Roodt.
Ernst Bagmeijer.
Wim Broekhuizen.
Cor de Boer.
Jan Spijkerman.
Sander van Eijnatten.
Gerrit Dijkstra. (ovb)
Jan Louter. (ovb)
Wil je mee geef je dan op voor 1 juli bij Jan Hania. Graag via de mail j.hania@quicknet.nl.
De komende weken gaan we de routes definitief uitwerken. In augustus gaan Ernst en ik de
heen- en terugroute fietsen. We komen dan met het weekend niet voor verrassingen te staan.
In augustus krijgt iedereen bericht over de betaling. Verder wordt dan ook gevraagd wie met
de auto naar Ede rijden. Kunnen we de meerijders en de bagage indelen.

Het terras van de Bosrand te Ede.

Jan Hania
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De Pen van Cees.
Bedankt voor de pen René. En nu is het aan mij om een boekje open
te doen over wie ik ben en wat ik zoal doe. Op 19 maart 1961 zag ik
aan de Oosteinderweg 10 het levenslicht en kreeg die namen Cornelis
Jozef Maria Wijnker, roepnaam Cees. Ik was nummer 8 in de rij en na
mij volgden er nog 2. Een groot katholiek gezin. Mijn vader was
tuinder en dat betekende altijd hard werken en de kinderen hielpen
daar waar kon altijd mee. Dit werk trok me wel maar nadat ik de havo had afgerond heb ik
toch een andere richting gekozen omdat er voor 3 personen geen brood te verdienen was. Ik
solliciteerde bij de rijkspolitie en na een opleiding van een jaar in Harlingen werd ik te werk
gesteld in Andijk, waar ik ook verplicht moest wonen. Wognum bleef echter trekken, uitgaan
bij Hendriks, Stam of Loos en in het weekend voerballen bij Spartanen en in mijn vrijetijd
was ik nog veel te vinden bij mijn vader en broer op de bouw. Bij Hendriks kwam ik
Jacqueline tegen en na enkele jaren samen te hebben gewoond in Andijk zijn we verhuisd
naar de Oosteinderweg in Wognum waar we nu alweer 37 jaar wonen. In 1990 ben ik bij mijn
broer in het bedrijf gestapt. Halve dagen bij de politie en de rest van de tijd in de uien,
aardappelen, witlof en tulpen. Een mooie maar fysiek zware tijd. Fietsen zat er toen nog niet
in. Vanwege gezondheids redenen ben ik na 10 jaar gestopt en weer volledig in dienst
gekomen bij de politie waar ik me bezig ben gaan houden met de jeugdproblematiek. In de
tussentijd zijn we de koning te rijk met 3 zoons die ook nog een zusje erbij kregen. Vanwege
blessures zat zelf voetballen er niet meer in maar om toch betrokken te blijven ben ik coach
geworden van een elftal waar mijn zoon in speelde. Gelijktijdig ben ik lid geworden van het
jeugdbestuur van de Spartanen wat ik met veel plezier een jaar of 8 heb gedaan. Om zelf fit te
blijven ben ik door René Boots op te fiets “getrokken”. Ik had nog een oude Koga in de
schuur staan en dacht, ik ga het proberen.
Gewoon een keertje meerijden tijdens een sterrit
zei René dat lukt je vast wel. Nou ik heb het
geweten. Terug ging het al harder en harder en
in Wadway was de tank helemaal leeg. Thuis
heb ik de hele avond voor jaffa op de bank
gelegen en dacht dit komt nooit meer goed.
Echter na een paar weken kreeg ik het te pakken
en dat duurt nu alweer een jaar of 14. Ik heb de
Toerclub leren kennen als een gezellige, sociale
en sportieve club.
De tocht naar Santiago is iets wat me de rest van
mijn leven bij zal blijven. Schitterende routes,
geweldige begeleiding en een mooi selectief
gezelschap en mooie verhalen wat wil je nog
meer.
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Jammer dat de reis naar Engeland vanwege Corona niet is doorgegaan. In middels zit ik
alwaar een jaar of 6 in de toercommissie en ben bestuurslid van de TCW. Dit jaar met een
geheel nieuw bestuur! Naast het fietsen gaan we er veel op uit met de camper, wandelen we
veel en in de tuin kan ik me goed vermaken.
Ook de wintersport slaan we als het
even kan niet over. Schaatsen echter
zit er niet meer in. Ik heb ze aan de
wilgen gehangen nadat ik vorige
winter door een val een flinke blessure
had opgelopen. Ik werk nu nog 3
dagen en dat hoop ik nog wel even vol
te houden.
Tot slot hoop ik nog jaren in goede
gezondheid mee te kunnen fietsen in
clubverband. Tijd om de pen over te
dragen aan Rob Dekker, onze nieuw
bestuurslid en lid van de
toercommissie. Een mooie gelegenheid Rob om eenieder nader kennis te laten maken.
Groeten Cees.
***************************************************************************

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 dag commissie,
Wim Broekhuizen en Co Peerdeman
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Bericht van de toercommissie
Zojuist een prachtige zomeravondtocht gereden door, met name, onze gemeente Medemblik.
Wie had gedacht dat het na de verregende pinksterdagen zulk mooi weer zou
zijn.
Ik hoop dat het ook zo mag zijn op zaterdag 25 juni. Het programma is dan wel gewijzigd.
Het voorrijden van de “Stelling van Amsterdam” gaat organisator Kees Stam niet lukken, ter
vervanging gaan we een vrije tocht rijden. Kees gaat ons hierin de weg wijzen. De aanvang is
09.00 uur.
Voor wat betreft de Zomertocht op 10 juli zijn we nog op zoek naar iemand die samen met
Ernst Bagmeijer de tocht wil voorrijden. Ernst heeft de taken van Aad en René overgenomen
omdat die om begrijpelijke redenen moesten afzeggen. Mooi dat Ernst dit wil doen maar met
z’n tweeën gaat het toch een stuk makkelijker. Neem dus even contact op met Ernst of de
toercommissie om je aan te melden.
Alvast bedankt en vergeet de donderdagavonden naar Dirkshorn niet!
Sportieve groeten van de toercommissie.

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

Sterrit Dirkshorn
Hieronder de lijst met stempelaars. Mocht je verhinderd zijn dan is het verzoek om zelf voor
een vervanger te zorgen.

Donderdag
9 juni

naam
Co Peerdeman

16 juni
23 juni
30 juni

Nico Braas
Jan Hania
Rob Dekker

7 juli
14 juli

Aad Jonker
Dirk Huibers

stempeltijd donderdag
van
21 juli

18.45 uur
tot

28 juli
4 augustus
11 augustus

19.30 uur

18 augustus
25 augustus
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naam
Kees Roodt
Jack
Hoogendijk
Piet de Winkel
René Schouten
Wim
Broekhuizen
Cees Wijnker

stempeltijd
van

18.45 uur
tot

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

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

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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