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Beste Clubleden,

Het seizoen 2021 schiet alweer aardig op en we hebben dit jaar een echte Hollandse
zomer met genoeg regen voor de boeren en voor ons, de fietsers, moeten we de goede
dagen pakken. Als ik dit schrijf maandag 9 augustus hebben we net weer een aantal
buitjes gehad.
Gisteren hadden we windkracht 5/6 en was dat voor de fietsers wel even afzien.
De vooruitzichten zijn vanaf woensdag goed en moeten we die mooie dagen maar goed
gebruiken om dan mooie tochten te maken.

Met de woensdaggroep fietsen we elke woensdag met toch wel ruim 10 fietsers en valt
het weer over het algemeen erg mee sinds we vanaf april weer in een groep mogen
fietsen.
De laatste weken fietst Henk Kenter even niet met ons mee, vanwege een kleine
medische ingreep mag hij even niet fietsen. Daarvoor was Henk er ook even uit vanwege
een fietsongeluk. Maar zo te zien op Strava gaat het goed met Henk en maakt hij alweer
leuke tochten.
Het zal wel moeilijk worden om dit jaar weer de 40.000 km te halen maar je weet het
maar nooit met Henk.

Op 4 juli werd de 46ste ronde IJsselmeer/Zuiderzee gereden met 13 fietsers deze is goed
verlopen op een klein incident na. Bij Enkhuizen ging ons nieuwe clublid Roel Spruit
onderuit en had hij wat schaafwonden maar kon even goed door fietsen. Bij Harderwijk
aangekomen bleek dat hij toch te veel pijn had en heeft zijn vrouw hem opgehaald. Na
twee en een halve week fietst Roel alweer mee met de woensdaggroep.
De 22ste ronde van het Markermeer is verreden door 4 fietsers zonder problemen.

Op donderdagavond zijn er de sterritten naar de golfbaan in Dirkshorn. Wij zijn blij dat
een vaste groep elke donderdagavond daarnaartoe fietst. Hoewel we wel moeten
constateren dat het aantal fietsers elke jaar minder wordt. Hadden we drie jaar terug
nog wel eens een donderdagavond met 20 fietsers, nu mogen we blij zijn als er 10
fietsers zijn. Daarom nog even onder uw aandacht komt allen donderdagavond naar
Dirkshorn, er zijn vele leuke wegen daarnaartoe en het is leuk toeven op het terras met
leuke bediening.
Ook staat er voor 22 augustus nog een mooie tocht op de toeragenda georganiseerd door
onze clubkampioen Cor de Boer.

Van 3 t/m 5 september is weer het clubweekend naar Dalfsen. Deze wordt
georganiseerd door Jan Hania met op dit moment 24 deelnemers. Jan heeft al samen met
Ernst Bagmeijer de heen en terugreis voorgereden zodat we niet voor verrassingen
komen te staan. De zaterdag is er een mooie tocht uitgezet door de broer van Co
Peerdeman die daar lid is van de Tourclub in Dalfsen. Met deze goede voorbereiding
belooft het een goed en mooi weekend te worden. Nu maar hopen op mooi weer.

Na het Clubweekend hebben we nog op 19 september de najaarstocht, op 3 oktober de
kust tot kust tocht en dan op 17 oktober de sluitingstocht. Zet deze a.u.b. in uw agenda
zodat we een goede opkomst hebben.
Wij zijn als Tourclub Wognum trots op onze actieve leden die elke jaar weer leuke
tochten voor onze club organiseren en vinden het dan weleens begrotelijk als de
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opkomst voor de toertochten tegenvalt. Vooral als we zien dat de woensdaggroep met

meer fietsers fietst dan een georganiseerde tocht op zondag.

Zelf ben ik daar geen uitzondering in maar dat komt omdat ik de meeste zondagen in

onze vakantiewoning in Putten zit.

Voor de komende tijd, pak de vele goede dagen om te fietsen en maak nog veel veilige
kilometers.

Vriendelijk fietsgroet, Nico Braas.

De voorbereiding van het clubweekend.
Nog enkele weken en dan vindt het clubweekend plaats. En naarmate de datum nadert moet er
meer voorbereid worden. De routes moeten definitief worden, stopplaatsen onderweg en nog
enkele punten regelen in het hotel. Daarnaast moet het vervoer geregeld worden en moet
iedereen voldoende geïnformeerd worden. Op maandag 2 augustus hebben Ernst en ik de

heen route naar Dalfsen
gefietst. Volgens planning
ging deze via Lelystad naar
de Noordoostpolder. Op het
oude eiland Schokland
hebben we koffiegedronken
met een schokkerbrok
(plaatselijke specialiteit).
Daarna via Kadoelen naar de
meren bij Giethoorn en
daarna in Zwartsluis een
stop voor nog wat drinken.
De laatste 30 km ging erg
voorspoedig. Ongeveer
16.00 uur kwamen we aan
bij het hotel. We hadden de
hele dag wind mee dus het

was een ontspannen tochtje. De wegen waren prima om met een groep te fietsen. ‘s Avonds
hebben we in Dalfsen gegeten want het restaurant in het hotel was op maandag gesloten. Na
best redelijk te hebben geslapen en ‘s morgens een goed ontbijt te hebben genuttigd
vertrokken we op dinsdag 3 augustus om ongeveer 9.00 uur naar Wijhe waar we met de pont
over de IJssel gingen. Daarna langs Heerde over de Noord-Veluwe naar ’t Harde waar we
koffie hebben gedronken bij La Place. Die was prima. Daarna langs Elburg de Flevopolder in.
Hier was het nogal saai. Maar er is weinig alternatiefs. De fietspaden door Dronten en
Lelystad waren prima te doen. Halverwege de dijk naar Enkhuizen gestopt bij Charlies
Checkpoint. Na wat gedronken te hebben verder, op naar Wognum. Er stond weinig wind en
al was die tegen, het was een redelijk makkelijk tochtje.
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Zicht op de IJssel nabij Heerde.

Over beide dagen hebben we 283 km gefietst. Er zijn weinig knelpunten en dat geeft een goed
gevoel voor het weekend van 3 tot 5 september.

Bij de deelname is er één wijziging geweest. De volgende personen hebben 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
Cees Koeman
Ernst Bagmeijer
Jan Spijkerman.
Willem en José de Jong.
Ruud Dol.
Co Peerdeman. Met auto naar Dalfsen.
Sander van Eijnatten.
Kees en Frieda Stam.
Aad Jonker.
Simon Kuin.
Cor de Boer.

Mocht je toch nog de kriebels krijgen en graag meewillen overleg even met mij. Misschien is
dat nog te regelen. Uiterlijk 20 augustus wil ik de deelnemerslijst definitief hebben.

We rekenen op goed weer en dan weet ik zeker dat we een fijn weekend hebben.

Jan Hania.
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Er zijn meerdere wegen die naar Dirkshorn leiden.

Eindelijk, we mogen dit seizoen verder weer in een groep fietsen. Weer lekker samen kunnen
fietsen is natuurlijk fantastisch. De sfeer binnen de club wordt er natuurlijk beter door.
Clubtochten gaan weer door en je spreekt elkaar weer, plannen en afstanden worden weer
besproken. Prachtig dat het allemaal weer normale vormen aanneemt. De sterritten naar
Dirkshorn zijn ook weer op gang gekomen. In het begin wat stroperig met stempelen maar
inmiddels is ook dat weer normaal. Zelf fiets ik iedere donderdag overdag ook naar Dirkshorn
al heb ik er wel een paar gemist hoor. Als het slecht weer is dan geloof ik het wel. Maar…
Dirkshorn? Ik moet eerlijk bekennen dat mijn eerste gedachten waren, wat hebben we daar
nou te zoeken? Dat komt denk ik omdat ik in die contreien slecht bekend ben. Ik fietste daar
eigenlijk nooit zómaar heen. Nou, dan is dit een goeie reden om daarin eens verandering te
brengen. Voordat het seizoen goed en wel op gang was had ik al een route uitgestippeld via de
Lage Hoek, Heerhugowaard en Zijdewind. Niet al te moeilijk richting de golfbaan in
Dirkshorn. Maar als je niet goed oplet en via de Middenweg Dirkshorn inrijdt ben je de
Golfbaan al voorbij. Nou lekker dan. Terugrijden als je niet precies weet waar je wezen moet

schiet ook niet op. Ik heb een app
(Sports-Tracker) op m'n mobiel en die
houdt alles in de gaten dus ik kijk en
vergelijk thuis en zag waar het mis
ging. Voor de terugrit reed ik op
Tuitjenhorn en Kalverdijk aan. Dus
kilometers genoeg. De week erop maar
weer eens geprobeerd natuurlijk, toen
ik over de Middenweg fietste zag ik op
grote afstand al de netten hangen om
de Golfbaan en vroeg ik me af hoe ik
in hemelsnaam die gemist kon hebben
een week eerder. Inmiddels ‘vlieg’ ik
er na een keer of zestien van alle
kanten op aan. Zo fietste ik een keer
over Broek op Langedijk, want ik heb
overdag alle tijd van de wereld en meer
kilometers maakt het alleen maar
leuker, achter Warmenhuizen om en
kwam ik in ’t Rijpje. Nou, ik was daar
nog nóóit geweest en wist ook niet
eens dat er een kleinere uitvoering van
De Rijp bestond. Voordat je Stroet
inrijdt ligt er rechtsaf een heel smal

fietspad recht door de akker, Rijperrijwielpad heet het. Ik dacht dat ik overal wel zo’n beetje
geweest was na vijf Wereldbollen. Niet dus. Via Stroet naar Dirkshorn en om de Golfbaan
heen over de Groenvelderweg met links die hoge netten, rechtsaf de Galgenkade op naar
Tolke.
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Dan rechtsaf over de Tolkerdijk naar de provinciale weg N241. Hier ga ik dan linksaf richting
Schagen. Maar voor Schagen rechtsaf naar Barsingerhorn, Lutjewinkel, Winkel, de
Ooievaarsweg, Mienakker en Hoogwoud weer op huis aan. Steeds kom ik op zo’n 70 km uit
en dat is net mooi. Na zo’n afstand begint het achterwerk toch te protesteren. Met de racefiets
heb je daar geen last van, door de inspanning ‘zweef’ je boven het zadel maar op een e-bike
zit je op het zadel. Zoals ik al aangaf ben ik er van verschillende kanten op aan ‘gevlogen’ en
niet alleen op donderdag maar ook een keer op een zondag over Aartswoud, Groetweg en
Kolhorn. Na Kolhorn steek je dan een racebaan de N248 over en kom je op Kreil. Via Kreil
en Poolland rijd je dan de Westfriesedijk op. Je hebt dan een prachtig uitzicht over de akkers.

Wat ligt dat er allemaal strak bij. Met de
navigatieapparatuur in de tractor wordt dat tot aan
de horizon allemaal spat zuiver recht ingezaaid. Je
kan er je liniaal langs leggen en je komt tot de
ontdekking dat je liniaal krom is. Aan het eind van
de Westfriesedijk ga je rechtsaf naar Schagerbrug
via een ventweg langs de N248. Bij de kruising
linksaf en langs de Grote Sloot kom je in
Schagerbrug. In Schagerbrug ga je linksaf de
Schagerweg op en na een paar kilometer rechtsaf de
Nieuwedijk op. Door het fantastische weer heb ik

een schitterend uitzicht en dat maakt het allemaal nog mooier. Bij Sint-Maarten ga ik linksaf
de Hoge Buurt en daarna de Groenedijk op. Even verderop rechtsaf de Rijperweg op en dan
linksaf over het Rijperrijwielpad. Inmiddels is het pad een padje geworden door de ruige

bermen. Ook dat heeft wel wat maar met een korte
broek, grote brandnetelplanten en een tegenligger is het
toch even oppassen geblazen. Op de Terpweg linksaf
daarna Stroet rechtsaf naar Dirkshorn via de
Raadhuisstraat. Aan het eind linksaf de Voorpolderweg
op. Ik ben inmiddels van meerdere kanten op Dirkshorn
aangereden en het lijkt wel steeds dichterbij te liggen.

Net als je dan de Middenweg oprijdt ligt aan de linkerkant de Golfbaan die ik deze keer ook
links laat liggen. Ik moet bekennen dat ik daar nog geen koffiegedronken heb vanaf het
moment dat het wel mocht want alleen zitten koffiedrinken op het terras is aan mij niet
besteed. Nou weet ik niet hoe zuiver ze daar de golfballetjes weg meppen maar dat zal op het
terras wel veilig zijn, neem ik aan. Dat doet mij trouwens even denken aan een vakantie van
járen terug met mijn lief toen wij naast een golfbaan buiten de afrastering onder een grote
boom stonden te schuilen voor de regen. De ballen vlogen ons niet om de oren maar we
vonden er wel een paar onder die bomen, ik bedoel maar. Deze ‘trofeeën’ hebben we nog als
aandenken. En ze zijn hard hè die balletjes, als je er een op je giechel krijgt ben je voorlopig
wel even uit gegiecheld lijkt mij. Er vliegt dus kennelijk écht wel eens een balletje uit de
richting. Waarschijnlijk ook in Dirkshorn want de hoge netten om de golfbaan van Dirkshorn
hangen daar natuurlijk ook niet voor niets. Mwah maar misschien wel om te voorkomen dat
de leden worden uitgedaagd om vanaf de ene green over de Groenvelderweg heen aan de
overkant een ‘hole in one’ te slaan. Terwijl ik nog fiets op de Middenweg laat ik zomaar even
mijn gedachten gaan maar ik moet opletten want de Middenweg kruist met de N245 en als ik
ben overgestoken ga ik deze keer de 2e weg rechtsaf. Een landweg, nog steeds Middenweg,
die na een hoog bruggetje overgaat in de Notweg.
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Aan de Notweg ligt een terrein dat gebruikt wordt door
hobbyisten van Model Vliegclub Tuitjenhorn. Het terrein
ligt ruim buiten Tuitjenhorn dat komt een beetje vreemd
over maar je mag niet overal herrie maken binnen
bewoond gebied in de gemeente. Daarom wordt er ook
veel elektrisch gevlogen en zijn de brandstof aangedreven
vliegtuigen aan een tijdschema gebonden zo lees ik op
hun Facebookpagina. Vroeger was er zo’n hobbyclub op
Hoorn’80 en ging ik er wel eens kijken. Soms stortte er
wel eens een toestel die buiten zendbereik was naar
beneden. Toen ik er een keer ‘n opmerking over maakte
die onbedoeld verkeerd viel kreeg ik de opmerking, “ga
toch fietsen man”. Misschien ben ik daardoor 40 jaar

geleden wel op het idee gebracht om me bij de Tourclub aan te sluiten. Als je alleen fietst op
je e-bike zijn dat allemaal herinneringen die in je opkomen. Op de racefiets gaat het wat
sneller en moet je bij de les blijven, zeker in groepsverband. Na de Notweg linksaf en via de
Ringvaartweg en de Slootgaardweg en de Zandweg naar Zijdewind. Als ik dan via De Weel
langs de N241 fiets, komt in de verte van links uit ’t Veld een Tourclub renner voor me rijden.
En niet zomaar een renner, het is Co Koeman onze nestor. Co geniet ook van het mooie weer
op deze zondag. Nog altijd maakt Co z’n kilometertjes als het weer het toe laat. Fantastisch
Co, ga zo door. Co neemt de route langs de A.C. de Graafweg maar ik ga nog even rechtsaf
richting Scharwoude en na het spoorwegviaduct linksaf via de Laanderweg en de Middenweg
even over Obdam want ik heb nog twee pakketjes clubbladen mee voor de bezorgers Simon
Kuin en in Spanbroek Nico Roodt. Vroeg in de middag ben ik dan weer thuis, ruim op tijd
voor de voetbalwedstrijd Engeland-Kroatië. Een paar stevige bakkies koffie hielden me
wakker bij deze tamme wedstrijd.

Groet Koos

foto: Facebook MVT

Te Koop

Ik had al 2 koersbroeken besteld maar de racefiets
bleef en blijft aan de kant wegens fysiek malheur.

Gevolg: Te koop mijn 2 nieuwe korte
clubkoersbroeken dus niet gebruikt!

Maat XL. Prijs € 70,00 per twee.

Te bevragen bij Koos. jmligthart@gmail.com
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De Ronde Zuiderzee op 4 juli 2021

Gelukkig waren eind juni de coronamaatregelen versoepeld zodat de Ronde Zuiderzee op 4
juli doorgang kon vinden. Tot mijn verrassing hadden zich 18 deelnemers opgegeven
waaronder 10 leden van de woensdaggroep. Cees Koeman en Kees Roodt fietsten de ronde
voor de 37e keer.
Er werd wat wisselvallig weer verwacht met mogelijk een onweersbui. Bij vertrek was het
echter droog en de temperatuur aangenaam. Wel waren de wegen tot Enkhuizen nat en
smerig. Bij de start was Cor de Boer afwezig en we vermoedden dat hij de veranderde
starttijd niet had gelezen. Dus eerst maar via Nibbixwoud richting Hauwert en even buiten het
dorp kwamen we het verdwaalde schaap tegen.
In een bocht bij Enkhuizen gleed het voorwiel van Roel Spruit onderuit zodat hij op zijn heup
en schouder terecht kwam. Nadat Roel wat opgekalefaterd was, werd de tocht voortgezet. In
het begin van de Houtribdijk bij de sluizen kreeg Aad Jonker een lekke band en halverwege
de dijk reed Cees Koeman lek.
Dit was de tweede van de vier
lekke banden en het derde
oponthoud. We zeiden
gekscherend: ‘Straks halen de
deelnemers aan de Markermeer
Ronde ons nog in.’ Deelnemers
aan deze ronde waren: Pé Groot,
Willem de Jong, Simon Kuin en
Sjoerd Visser.
Drie kwartier later dan gepland
arriveerden we bij restaurant
Monopole in Harderwijk waar oudgediende Jan van Dordt en zijn vrouw Kitty al op ons
stonden te wachten. Gelukkig was de bediening vlot en konden we om kwart over elf weer
vertrekken.
Helaas moesten we afscheid nemen van Roel. Hij had te veel last van zijn heup en zijn vrouw
zou hem ophalen. Ik had inmiddels het restaurant in Huizen telefonisch gemeld dat we een
uurtje later zouden komen.
We reden via de Zuiderzeeroute over de dijk waar nu een mooi betonnen fietspad ligt. Er was
weinig wind en de tocht verliep voorspoedig zodat we iets na 13.30 uur in Huizen
aankwamen.
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Vlak voor het restaurant ging Kees Stam
onderuit over een metalen bolletje dat de
rijstrook aangaf. Er kwam direct een meneer op
ons af die vroeg of hij kon helpen. Kees werd
door hem met verband opgelapt en voegde zich
weer bij ons in restaurant Op de Kade. Na ons
buikje rond te hebben gegeten vervolgden we
onze weg over een voor ons nieuwe route
dwars door de vesting Naarden richting Muiden
en Amsterdam.
Bij Monnickendam kreeg Rob Dekker de
laatste lekke band, daarna moesten we
opschieten om de regen voor te blijven. Zo
reden we om 17.30 uur Wognum binnen en
gingen de liefhebbers bij café Stam nog een
afzakkertje halen om de dag te besluiten.
Al met al een geslaagde tocht zonder regen. Jammer dat Roel Spruit de tocht moest afbreken
door de valpartij. Gelukkig ging het de dag erna weer een stuk beter met hem.

Wim Broekhuizen

v.l.n.r.
Jan Hania, Aad Jonker, Kees Roodt, Ruud Dol, Ruud Timmer, Wim Broekhuizen,
Ernst Bagmeijer, Jan van Etten, René Boots, Jan Louter, Roel Spruit, Sander van Eijnatten,
Kees Stam , Cees Koeman, Rob Dekker, Jan Spijkerman en Chris Oud.
Cor de Boer ontbreekt. Was nog onderweg. We zijn hem tegemoet gereden.

Beste leden,
Om misverstanden te voorkomen!!

Een vriendelijk verzoek van de redactie om de kopij a.u.b aan te leveren op
hetframe@tourclubwognum.nl en NIET op een privé mailadres van de redactie
leden.
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Mijn naam is Gerrit Dijkstra.

Ben geboren in Nibbixwoud in 1943 en heb mijn jeugd in Hauwert doorgebracht. Ik ben

14 jaar werkzaam geweest als vrachtwagenchauffeur waarvan 2 jaar op buitenland.

Na mijn trouwen met Ina, ben ik in Abbekerk gaan wonen en daar woon ik nu nog met

genoegen. Ik heb twee kinderen, een dochter en een zoon. Mijn dochter heeft twee zoons en

mijn zoon woont alleen. Nadat ik gestopt ben met voetbal ben ik met een paar buren gaan

fietsen, waarvan ik de enige ben die nog fietst. Toen de animo van de buren verminderde ben

ik lid geworden van TCW en heb menige tocht gefietst.

Een van mijn eerste ritten was naar IJmuiden jemig wat een eind. Toen Jan Houter vroeg of ik

ook zin had in rondje IJsselmeer ben ik ook daar ingetrapt. Het ging aardig goed al zeg ik het

zelf. Van lieverlee werden de tochten langer, bijvoorbeeld op zondag, even heen en weer naar

Arnhem, is 300 km. Wel moe hoor, na zo’n tocht en dat deden we met een man of 6. Daarna

in een weekeind naar Maastricht heen en weer. En bij fam. van mij in Limbricht overnachten,

geweldige ritten. En of het niet gek genoeg was kregen we het idee om een monstertocht te

gaan rijden. Er werden 2 busjes geregeld en met 6 man gingen we op weg naar De Panne aan

Belgische-Franse grens, waar we om 4 uur aankwamen. Om 4.30 uur stapten we op de fiets en

om het verhaal niet te lang te maken, ‘s Avonds om 20.00 uur waren we in Den Helder voor

een geweldig diner. O ja, deze tocht was 350 km lang. Hierna heb ik nog verschillende ritten

van deze afstand georganiseerd en daar altijd veel plezier aan beleefd.

Toen de kinderen groter werden is Ina ook gaan fietsen, eerst op donderdag mee even een

sterrit naar Wieringerwaard. Daarna steeds meer en op een eind ging ze ook mee een rondje

IJsselmeer zonder een centje pijn. Ook zijn we vier keer van Zuid-Frankrijk naar huis gefietst

en een keer vanaf Oostenrijk de Bodensee langs en dan via de Rijn tot Wijk bij Duurstede en

dan naar huis. Ook zijn we Nederland in de rondte gefietst en al deze ritten zorgden we voor

ons eigen eten, zelf koken en op campings overnachten.

Inmiddels was ik bij Heddes Bouw terecht gekomen als torenkraan machinist een mooi

beroep en over het algemeen redelijk rustig werk.

Ook heb ik een jaar of acht het Clubweekend georganiseerd eerst met Herman Rood en de

laatste vier jaar met Jack Hoogendijk. Ik vind het geweldig dat er nu anderen zijn die dit

weekend organiseren, want het moet er inblijven en als ik straks weer de oude ben wil ik ook

weer mee. De laatste keer dat ik met het Clubweekend mee was moest Simon Kuin mij nog

uit de sloot trekken, door een stuurfout van een voorganger belande ik eerst in een heg en toen

in sloot. Maar is toen allemaal goed afgelopen. Ook heb ik nog met 4 man een jaar of 4 de

Avondvierdaagse georganiseerd wat ook heel leuk was om te doen.

Omdat ik nu een beetje in de lappenmand zit ben ik al een poosje niet mee geweest met de

club. Maar ik hoop daar over een tijdje weer bij te zijn vooral met de woensdaggroep. Ik geef

de pen door aan Cees Koeman, hij weet er zelf nog niets van maar dat leest hij wel.

Vr. Gr. G. Dijkstra.
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Een Grote Muis.

Nadat ik enkele jaren geleden een fietsrit heb
gereden, ‘model olifant’, kwam ik een route tegen
‘model muis’. Dit leek mij wel een mooie rit van 130 km.
Ik ben gestart in Amersfoort, waar ik met de auto naar toe was gereden. Ik
reed in zuidelijke richting naar Driebergen-Zeist, dan naar Doorn en verder
naar de pont bij Culemborg, daar moest ik
langs de Lek rijden en zo langs Everdingen-
Hagestein onder de A 27 en A 2 door langs
Vianen. Daarna langs Lexmond -Achthoven-
Sluis -Ameide-Tienhoven aan de Lek en via
Langerak, en zo kwam ik in Nieuwpoort aan.
Daar ben ik met het pontveer naar de overkant
gegaan, naar Schoonhoven.
Dit was het staartstuk van de muis, na ongeveer
40 km langs de Lek te hebben gereden.
Vanaf Schoonhoven ging het eerste stuk ook
weer langs de Lek. Langs Jaarsveld naar
IJsselstein daar ging ik van de Lek af richting Heemstede (vlakbij Houten). Toen fietste ik door
mooie natuur gebieden naar Bunnik. Om Bunnik heen ging ik naar De Bilt-Bilthoven en Bosch en
Duin, dit ging allemaal door natuur gebieden heen, wat mooi fietsen is.
Via Soesterberg naar Amersfoort waar ik de snuit nog moest fietsen. Na een stukje in Amersfoort
kwam ik weer bij de plek waar mijn auto stond. Het was deze dag mooi weer en niet veel wind.
Ik was ’s ochtends om 7.55 uur vertrokken met fietsen en was om 14.00 uur weer bij de auto.

Groet Kees Roodt
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FF Lache….

Zeg het met bloemen
Kees staat bij de tramhalte met een paar bossen bloemen.
Steeds als er een tram stopt, geeft hij een kus op de voorruit en
smijt een bosje bloemen naar binnen.
Zo doet hij dat een keer of vier.
Komt er opeens een kerel naar hem toelopen die het schouwspel al
een tijdje in de gaten houdt. ‘Wat doe je nou de hele tijd?’ vraagt
hij aan Kees. ‘Ach’ zegt Kees, mijn schoonmoeder is gisteren
aangereden door een tram, maar ik weet niet welke bestuurder ik
daarvoor moet bedanken!’

Gedecideerd
Komt een kleine jongen in een tattooshop. ‘Wat kan ik voor jou doen?’ vraagt de tatoeëerder.
‘Ik wil graag een tatoeage van een naakt meisje op mijn rug’ zegt de jongen. ‘Sorry’ zegt de
tatoeëerder. ‘Ik tatoeëer niemand onder de 16’.
‘Prima’ zegt de jongen. Tatoeëer dan maar een lekker wijf van 21!’

Eerlijk zullen we alles delen
Ja hoor, Jan en Dirk zitten weer eens in het café.
‘Hoe is het?’ vraagt Jan. ‘Prima, ik heb een nieuwe
minnares’ zegt Dirk. ‘Zie je die twee aan het tafeltje?’
‘Zeker’ zegt Jan. ‘Nou, die blonde is mijn minnares en
die brunette is mijn vrouw.
‘Niet’ zegt Jan. ‘Bij mij is het net andersom!

Geknipt
Jan komt bij de kapper.
‘En’ zegt de kapper, ‘hoe moet het gebeuren?’
‘Nou’ zegt Jan. ‘Het liefst gratis!’

Behulpzaam
Peter moet mee winkelen met zijn vrouw. Heeft hij
helemaal geen zin in natuurlijk. Terwijl zijn vrouw
de pashokjes platloopt, zit Peter verveeld voor zich
uit te staren.
‘Waarom doe je niet hetzelfde als vroeger?’ Toen
hielp je me nog met kleding uitzoeken.
‘Maar wat zoek je dan?’ vraagt Peter.
‘Gewoon iets wat bij mijn gezicht past’, zegt ze.
‘Prima’ zegt Peter. ‘Ik ga op zoek naar een
plooirok’.
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Enkele Memories van Nico.
De namen: Alaine Groen, Nico Ursem, Lies Gelmers, Herman Rood en Angelique, Kees
Ligthart, Alphons Deutekom, Kees Roodt, Piet de Winkel, Gerrit Groot, Gerrit Dijkstra.

Inhakend op wat Piet de Winkel in het vorige frame schreef kwamen bij mij ook
herinneringen naar boven. Ik ben in 1979 lid geworden van de tourclub om ook wat meer aan
lichaamsbeweging te doen, fietsen leek me wel leuk, je kom nog eens ergens. Het gaat sneller
dan lopen. Broer Kees kwam er in 1980 bij, eerst reden we op de gewone fiets om te kijken of
het geen geldverspilling was om gelijk een racefiets te kopen! Het moet natuurlijk wel leuk
zijn.

Dat ik begon met fietsen, ik ging naar de lokale fietsenwinkel en kocht een racefiets en dat
was het dan. Door het clublidmaatschap kwam je aan de
weet dat een fietsje kopen toch iets meer inhield. De
langere ritten begonnen in het begin met Alaine Groen,
Lies Gelmers en Nico Ursem en dat breidde zich
langzaam uit naar Herman Rood en broer Kees zat er
ook al snel bij. Hoe dat allemaal precies ging weet ik
ook niet meer. Maar tijdens een rit naar Utrecht kwamen
we Gerrit Groot en Gerrit Dijkstra tegen, de klik was er,
gezamenlijk gingen we verder. Op de donderdagavond,
sterrit werd de bestemming voor de komende zondag
besproken en met droog weer gingen we. Ik weet het
nog goed in september 1984 kocht in van een
dorpsgenoot een Motobécane. Op de donderdag hadden
we besproken dat ik zondag met de beide Gerritten naar
Tiel zou rijden. Eerst nog even op vrijdagavond een snel
ritje naar Ursem om te kijken of de Motobécane wat
was. Dat was: JA. Dus op de zondag richting Tiel.
Geweldig mooi weer en weinig wind denk ik. Op de
heenweg een toeristische route. Stempel in Tiel, koffie
in Wijk bij Duurstede en de terugweg langs het
Amsterdam-Rijnkanaal. Geweldige dag gehad, vreselijk
gelachen. Als je met de beide Gerritten op stap was, was
lol verzekerd! De Motobécane was een prima fiets, maar
het frame scheurde bij de stuurpen. Een nieuw frame
gekocht maar dat was niks, dus snel doorverkocht aan
een collega. Toen werd het een groene Raleigh. Ik heb
er een jaar of wat op gereden, die sneuvelde ook. Een scheur achter het grote tandwiel,
driekwart door. Ik had die dag met broer Kees de Elfheuvelen rit in Epe gereden en vond dat
de fiets wat zwabberde. ‘s Avonds bij het schoonmaken zag ik het scheurtje en volgens Leo
Smit was het niet verstandig om nog door te rijden zo. Dus toen werd het een Rode Gazelle.
1e fiets die op maat werd gekocht! Het was in 1999 dat die werd aangeschaft. Circa 8 jaar heb
ik daarmee gereden toen die ook de geest gaf.
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We waren op weg naar de Vlootdagen Den Helder dat het frame vlak bij de achteras afbrak,
dat was regio Breezand waar het mis ging. Ik kreeg het advies om terug met de trein te gaan,
maar als lid van Motorclub MIOS zijnde, belde ik in Anna Paulowna een clublid op, of die me
even naar huis kon rijden. Dat was geen bezwaar. Toen kwam de zwarte Gazelle die ik nu nog
rijd. In de loop van de jaren heb ik zo met aardig wat clubleden gereden. Alphons Deutekom
kwam erbij, Kees Ligthart moest je kort houden anders ramde die lekker door. Jacob Blank
van de Tramweg en zo zijn er nog wel meer geweest.

De Ronde IJsselmeer vond ik altijd een belevenis, maar het vroeg me bed uitkomen daar had
ik een hekel aan. Als je eenmaal op de fiets zat was dat gevoel snel over. De sfeer was altijd
goed. Aan het einde van de Afsluitdijk een koppie soep van Riet Rood en dan weer verder.

Nico Rood

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

Sterrit Dirkshorn
Nog enkele ritten te gaan en de sterritten van 2021 zitten er alweer op. Hopen dat er n nog 3
mooie avonden mogen volgen.

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

stempeltijd donderdag naam stempeltijd

18.45 uur 12 augustus Cees Wijnker

tot 19 augustus Nico Braas

26 augustus Aad Jonker
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Clubcontact, rondje Zuiderzee.

Hallo allemaal, vandaag de 4de Juli werd de Zuiderzeeroute gereden met als
koffiestop Hotel ‘Monopolie’ in Harderwijk. Dat was voor mij dé kans om de
jongens weer eens te ontmoeten en te controleren of alles nog goed was.
Bij de aankomst van de groep heb ik gelijk mijn taak vervuld en ernaar
geïnformeerd. Helaas was er een valpartij geweest en twee lekke banden. Ja, als
ik er ook niet bij ben hè….! Ik moet ze toch los kunnen laten en hun eigen gang
laten gaan? (ahum ja toch) Maar alle gekheid
op een stokje het werd weer gezellig en bij het
genot van de koffie en appeltaart werd er druk
gekeuveld en naar elkaars gezondheid
geïnformeerd.

Er werd toch ook wel serieus met elkaar
gekletst zoals dat gaat in deze club. Wat mij
wel opviel was dat er een paar waren die op
hun middel een soort zwembandje hadden
gekweekt, een gevolg van een goed leven of te weinig training? Kan ik ervan op

aan dat die de eerstvolgende ontmoeting weg zijn�����������.

Tijdens het koffie drinken werden we ook
nog op een korte striptease getrakteerd van
Aad Jonker het was geweldig! Aad, van mij
een dikke10. Maar alle gekheid op een
stokje, zo vloog de tijd om en was het weer
tijd om verder te gaan voor de mannen. We
hebben de groep verder een goede en fijne rit
toegewenst en daarna namen Kitty en ik

afscheid van de groep. Wij maakte nog een tochtje alvorens weer terug naar de
camping te gaan. Iedereen de hartelijke groeten van uit Ermelo.

Jan en Kitty van Dorth.
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Wandel2daagse Alkmaar 1 en 2 juli 2021.

Wat een maand geleden nog onmogelijk leek is toch doorgegaan.
Als je terugkijkt naar deze 14 maanden is er van alles gebeurd.
Langzaam maar zeker gaan we de goede kant weer op.
We kunnen elkaar weer zien zonder mondkapje en ook het
gewone leven komt weer terug. We zijn nog zeer behoedzaam en
proberen nog steeds afstand van elkaar te houden. Zo ging dat
ook met de eerste wandeltocht van Le Champion.
Eind mei ging er een mail rond dat er een wandel2daagse werd
gehouden in Alkmaar.
Deze keer op de donderdag en vrijdag met twee afstanden, de 15
en 25 km. Maximaal mochten er 1000 deelnemers starten. Je kan
merken dat iedereen nog wat huiverig is om toch weer een
georganiseerde tocht te wandelen. Er is geen contact tussen de organisatie en de deelnemers.
Je krijgt een brief met je starttijd en 2 twee polsbandjes voor beide dagen.
Op de wandeldagen begin je met uitslapen. De gemeente Alkmaar geeft dan wel een
vergunning af maar de starttijden liggen ver uit elkaar.
Ik had mijn auto in het industriegebied neergezet en was per fiets naar de start gereden. Ook
dat is anders, er wordt niet op de geijkte punten gestart maar in het winkelgebied Overstad.
Er is een groot stuk parkeerterrein vrij gemaakt waar de start plaatsvindt. Er zijn geen
wachttijden, je komt aanlopen en mag meteen van start.
De eerste dag 1 juli gaat de tocht naar Bergen. We lopen door vele nieuwe stukken van de
stad en gaan daarna langs de golfbaan richting Bergen. Op alle gevaarlijke oversteek punten
staan verkeersregelaars. Bij de Ruïnekerk in Bergen mogen we een appel pakken, en rond de
kerk zitten de terrasjes vol met deelnemers die koffiedrinken. Het laatste stuk terug naar
Alkmaar gaat over de route die we normaal ook lopen. Uitgezonderd de laatste 2 km moeten
we nu niet naar De Meent maar naar Overstad. Een prachtige route, 17 graden heerlijk
wandelweer.
Op dag twee gaan we richting Geestmerambacht. Ook deze dag een heel andere route maar
toch heel mooi, het is vandaag 20 graden. We lopen eerst langs het Noord-Hollands kanaal en
via Koedijk naar Geestmerambacht. Onderweg krijgen we hier een banaan, nee we pakken
alles zelf. Niemand reikt iets aan het is zelfbediening. Als we Alkmaar weer binnenlopen
krijgen we op 3 km voor de finish nog een krentenbol of appel, wat je wilt. We finishen niet
op het Waagplein wat we de vierde dag zo gewend waren. Bij binnenkomst krijg je een
medaille van deze tweedaagse. Op 26 juni zijn de beperkingen er bijna af en een week later
organiseert Le Champion al een tocht.
De organisatie is grote klasse, nooit loop je verkeerd want alles is perfect uitgezet. Ik wandel
al jaren tochten van Le Champion. Ik fiets weer naar mijn auto en rij tevreden terug naar
Wognum. Op naar het volgende evenement, heerlijk dat dit weer kan.
Misschien gaat volgend jaar alles weer normaal.

Een wandelaar,
Bert Wagenaar.
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September Oktober

4 Nico Braas 3 Jan Spijkerman

8 Jaap Wuite 7 Math Litjens

20 Jim Schipper 9 Ruud Timmer

21 Marco Bot 11 Cees Koeman

27 René Schouten 15 Johan Boots

25 Lonneke Schipper

25 Robert Bankras

31 Els Molenaar-Engel

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

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

Van harte gefeliciteerd en

nog vele gezonde jaren
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Dag Datum Naam van de tocht Soort Afstand Starttijden Organisatie

zondag 7 maart Openingstocht CT 40 km ± 9:00 uur Rob Dekker en Hans Dekker

CT 80 km ± 9:00 uur idem

zondag 21 maart Lentetocht CT 80 km 9:00 uur Co Peerdeman en Kees Stam

donderdag 1 april t/m S.R. 50 km

donderdag 26 augustus

maandag 5 april Vrije tocht CT 120 km ? 8:00 uur
Cor de Boer

zondag 18 april Omloop Noord-Holland CT 100 km 8:00 uur René Schouten

zondag 2 mei Voorjaarstocht CT 90 km 9:00 uur
Kees Roodt en Kees Stam

zaterdag 15 mei    Soest afgelast     

wordt vrije tocht

ct 100 km 8:00 uur
toercommissie

maandag 

t/m 

donderdag

31 mei t/m  3 

juni

A4D     afgelast A4D 20 km  18:30 uur- 

19:00 uur 

Simon Kuin, Piet de Winkel en 

Wim Broekhuizen

A4D 40 km  idem 

dinsdag 15 juni Zomeravondtour CT 50 km 18:30 uur Pé Groot, Jan van Etten

 zondag 27 juni vrije tocht VT
± 8:00 uur

 8:00  uur 
Kees Stam

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  Aad Jonker en 

Jan Louter

zondag 22 augustus  Ronde omringdijk CT  140 km 8:00 uur
Cor de Boer

vr-za-zo 3/4/5 

september

Clubweekend   CT ± 450 km -             

Jan Hania  en Simon Kuin          

zondag 19 september 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

9-4-2021

                     Toeragenda 2021

 kilometerstand inleveren tussen 11.00 uur en 13.00 uur.

De deelnemers aan deze ritten krijgen afzonderlijk bericht.

Sterritten naar  

golfbaan Dirkshorn

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