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Sterrit Dirkshorn
Het seizoen vordert alweer aardig en er staan nog 3 sterritten op het programma.
Gelukkig zit het weer erg mee en is de animo groot. Goed te zien dat good old Herman Rood
samen met zijn dochter weer regelmatig Dirkshorn aandoen. Ook zag ik een stempelaar die
we al enige tijd niet hadden gezien. Misschien herkent U hem nog van de foto. Jawel, Jack
Hoogendijk in hoogst eigen persoon. Mooi Jack dat je de tijd hebt genomen en dat geldt
natuurlijk ook voor alle andere stempelaars!

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

donderdag naam stempeltijd

11 augustus René Schouten tot

18 augustus
Wim
Broekhuizen

25 augustus Cees Wijnker 19.30 uur
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Zomertocht 10 juli 2022

Om 06:30 uur opgestaan en de ochtend begonnen met een goede bak Brinta “voor iedereen
die wel wat energie kan gebruiken”. De weersverwachting vertelde dat het rond de 22 graden
zou worden. Korte broek en mouwen leek me de goede kledingkeuze. Om 07:00 uur stapte ik
op de fiets van Wervershoof naar Wognum. Het was toch best fris en ik twijfelde om terug te
gaan om lange mouwen aan te trekken. Ik besloot om gewoon door te fietsen, we gaan elkaar
geen watje noemen hé. Door te fietsen met de gedachte dat, aangekomen in Wognum ik in de
kantine van Spartanen een warme bak koffie kon drinken. Dit viel toch even tegen, de kantine
was dicht.
Daar stond ik dan om 07:30 uur buiten te wachten op de rest. Ja de rest, ik kom van ver en ben

dus altijd de eerste (Cees Koeman ����). Iedereen druppelde langzaam binnen, euhh buiten

bedoel ik. Er waren als ik het
goed heb geteld 20 deelnemers
en er werd besloten om in twee
groepen te vertrekken.

De route startte richting
Wadway om vervolgens via
Langereis naar de West-Friese
dijk te gaan.
De West-Friese dijk volgde we
tot Kolhorn. Bij Kolhorn
verlieten we de West-Friese
Omringdijk en gingen richting
Opmeer. Van Opmeer naar
Wieringerwerf en door naar
Kreileroord.
Misschien een weetje: Weten
jullie dat de Zuiderkwelweg
tegenwoordig niet zo’n
kwelling meer is. Deze is nu
voorzien van asfalt en is nu een
heerlijk rustig en breed fietspad. Alleen ter hoogte van het Wagenpad moet je mogelijk een
andere route kiezen. Het laatste stukje is namelijk nog steeds de originele klinkers en als
vanouds een behoorlijke kwelling. Maar goed, verder met de route. Vanaf Kreileroord fietste
we door naar de Zuiderdijkweg om deze te volgen tot aan Medemblik.
In Medemblik hadden we de stop bij Het wapen van Medemblik. Het zonnetje was inmiddels
doorgekomen en we konden lekker buiten zitten. Iedereen nuttigde net als alle wielrenners
Koffie en Appelgebak met slagroom, behalve Kees Stam, die drinkt thee. Na de stop ging de
route verder en volgde we opnieuw de West-Friese Omringdijk richting Onderdijk,
Wervershoof en Andijk.
In Andijk gebeurde de rede van dit schrijven (bear with me). Ter hoogte van de Middenweg
(bij de kerk) staat langs de Dijkweg een huis met een draakje op het dak. Dit draakje zit er
zolang ik me kan heugen, is waarschijnlijk goed toeven daar. Ik fietste op het moment naast
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Kees Roodt en vroeg hem of hij het draakje op het dak wel eens heeft gezien. Kees
antwoorde dat hij deze nog nooit had gezien. Op het moment dat ik hem het draakje wilde
aanwijzen gebeurde het. Ik keek zelf in de richting van het draakje en precies op dat moment
reed ik over een steen welke ik daardoor niet had gezien. In eerste instantie leek er niets aan
de hand maar 1 km verderop had ik toch een leegloper. Kees heeft alsnog het draakje niet
gezien, we reden namelijk veel te rap voorbij om uitgebreid op zoek te gaan naar een draakje.
De band was snel verwisseld en voorzien van verse lucht. We vervolgde onze weg naar
Enkhuizen. Vanaf Enkhuizen de West-Friese Omringdijk verder volgen langs Oosterleek
naar Schellinkhout. Bij Schellinkhout verlieten we wederom de West-Friese Omringdijk om
via Blokker en Nibbixwoud terug te gaan naar Wognum. Bij Nibbixwoud bedankte ik
iedereen en ben zelf rechtsaf gegaan om via Hauwert terug te fietsen naar Wervershoof. Het
was een leuke en mooie tocht. Ernst bedankt voor het organiseren!

Wie spot het draakje?

Groet, Chris Oud
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WIN-WIN
voor iedereen

In het voorwoord van deze editie maak je kennis met Jos Rood.

Hij heeft de ziekte van Parkinson. Zijn vrouw Ageeth is met

liefde zijn mantelzorger. En met vrijwilliger René Boots maakt

Jos elke week een mooie fietstocht door de omgeving. Wat

betekent dit voor hen?

Onder de pannen

"Mantelzorgen komt op je pad. Als je man ziek

wordt, dan komt het heel dichtbij. Het begint

met helpen met douchen. En dan maak je het

ontbijt klaar, omdat je ziet dat een boterham

smeren niet gaat. Het gaat steeds een stukje

verder, want er zijn meer en meer dingen die

Jos niet meer kan. Natuurlijk wil hij zelfstandig

zijn. Maar Parkinson is een progressieve ziekte.

Op het ene moment kan Jos alles zelf - en dan

láát ik hem ook. Maar het volgende moment

staat hij 'vast' en lukt het niet.

Hierdoor valt er niets te plannen. Via Omring

zijn we in contact gekomen met vrijwilliger

René. We zijn enorm blij dat Jos in hem een

fietsmaat heeft gevonden met wie het zo goed

klikt. Omring had geen betere match kunnen

vinden. Jos kan zijn ei kwijt, ze bespreken

van alles en begrijpen elkaar. Voor mij is het

héél prettig om te weten dat hij onder de

pannen is. Als hij alleen gaat fietsen, ben ik

altijd een beetje angstig: komt hij wel aan,

valt hij niet? Met René hoef ik daar niet over

in te zitten. Ze drinken hier eerst een kopje

koffie rond half tien 's ochtends en dan

vertrekken ze op de fiets. Pas rond één uur

zijn ze terug. Zo heb ik ook de handen even

vrij. Maar belangrijker nog: Jos is er écht

even uit. Voor iedereen een win-winsituatie."

We zijn altijd op zoek naar nieuwe

vrijwilligers. Bekijk meer informatie op

omring.nl/vrijwilligers en meld je aan!

AGEETH ROOD

Mantelzorger en gastouder

Ageeth Rood woont samen met haar man Jos

in Wognum.

Dit is een artikel uit het
‘Omringblad’.
Via een mail vanuit de tourclub
is deze match ontstaan.
Vandaar dat we het verslag met
toestemming mochten plaatsen.

De redactie.
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Verslag Zuiderzee tocht 3 juli.

Ik ging om kwart voor zeven met goede moed op Wognum aan. We gaan er een mooie dag
van maken, zei Wim. We hebben de tijd en niet de klok!
We hadden een goede weg kapitein Kees Stam, zo gingen we op pad eerst op Enkhuizen aan
de dijk over. Halverwege lag er glas op de weg daar ging ik overheen. En natuurlijk een lekke
band. Dat wordt een verslag schrijven.
Ik werd goed geholpen daar ben lk ook heel dankbaar
voor. Daarna weer verder. We gingen op Harderwijk
aan. Daar koffie en lekker appeltaart uiteraard, met
slagroom. Jan van Dort en zijn vrouw verwelkomde
ons, hun traditie denk ik? Na de koffie weer op pad.
Onderweg kwam Jan Hania erachter dat hij zijn
handschoentjes niet mee had. En ik kreeg weer een
lekke band. Dat wordt zeker een verslag.
Toen weer verder op Huizen aan, wel wat regen.
Daar hebben we lekker geluncht en gelukkig had Jan zijn handschoentjes in zijn helm gedaan.
Jan, een senior momentje, komt bij de beste voor!

Toen weer op Muiden aan, als we daar naartoe gaan, hebben we altijd de stoplichten tegen

��������
Toen de weg vervolgen naar Amsterdam, verder op Edam aan, nog wat eten en wat bijpraten,
niet even uitbuiken!
Daarna op Wognum aan om daar nog een biertje te doen!
Voor mij zat er wel een kras op, en was wel beetje moe!
Door de lekke banden, omdat er maar drie bar inzat.
Voor de rest Kees had je er een mooie rit van gemaakt. Heel erg bedankt ook namens de
andere mannen, mag ik wel zeggen denk ik!

Groetjes Jan van Etten
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Clubweekend 2 – 4 september naar Ede.

Er hebben zich 27 personen opgegeven voor het clubweekend. Ik ben heel blij met de
belangstelling. In overleg met het hotel zijn er 13 twee persoonskamers en 1
éénpersoonskamer gereserveerd.

Op 10 en 11 augustus gaan Ernst Bagmeijer en ik de heen- en terugroute verkennen. Mochten
er nog knelpunten zijn dan kunnen we nog het nodige wijzigen. De routes zijn in
samenwerking met Simon Kuin uitgezocht. De route van de zaterdag blijft een verrassing, die
gaan we niet controleren.

Op vrijdag 2 september vertrekken we om ca 8.30 uur en verwachten rond 16.00 uur bij het
hotel aan te komen. Zaterdag 3 september en zondag 4 september vertrekken we voor 9.30
uur. De planning is dat we op zondag 4 september rond 16.30 uur weer in Wognum zijn.

De route op zaterdag is via Ede en Wageningen naar de Betuwe. We moeten oversteken met
een veer en dat kan door de lage waterstanden nog problemen geven. Daarna maken we een
rondje over de rivierdijken. We drinken koffie in Ochten. Na de Betuwe gaan we nog een
kleine ronde van ca 40 km over de Betuwe maken met enkele mooie klimmetjes. Totaal ca
130 km.

De deelnemers aan het clubweekend zijn:

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.
Co Peerdeman.
Gerrit Dijkstra.
Jan Louter.
Aad Jonker.
Ruud Dol

.

Alle deelnemers krijgen binnenkort een mail met de nodige verdere informatie.

Jan Hania.
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Neushoorn uitlaten

Ik had een route op gps van een neushoorn die was ongeveer 80 km, met de start in
Zaltbommel. Omdat ik dat te ver vond om met de auto heen te rijden en dan 'maar' 80 km te
rijden dacht ik, ik rij met de auto naar IJsselstein (95 km) en dan met de fiets naar Zaltbommel
(ongeveer 75 km heen en terug) dan is het de moeite om daarna toe te rijden, fiets afstand
samen 150 km.
Ik had de auto op een carpool plek neer gezet in IJsselstein en vertrok daar vandaan over de
Lekbrug bij Vianen. Ik reed langs de Lek via Everdingen naar Culemborg dan door Tricht
naar Geldermalsen -Meteren en bij Waardenburg de Martinus Nijhofbrug over. Zo kwam ik
bij het startpunt om de neushoorn te rijden. Ik heb daar het eerste gedeelte van de route
uitgezet en de route van de neushoorn weer
opgestart. Later kwam ik er achter dat ik het eerste
gedeelte had moeten opslaan en dan de route van
neushoorn moeten starten, daarom zit er een lijntje
aan de neushoorn! Op de terugweg deed ik het wel
op de juiste manier. Vanaf Zaltbommel ging de
route door Zaltbommel naar de Waalbanddijk langs
Gameren-Nieuwaal -Zuilichem naar Brakel waar ik
bij het vrouwtje van Brakel een broodje heb
gegeten (alles was dicht maar de kerk was open).
Daarna via Poederoijensehoek naar Rijswijk -
Giessen en in Andel even de bek van de neushoorn
fietsen. Dan naar Veen -Spijk -Wijk en Aalburg -
Nederhemert zuid. Hier heb ik bij een speeltuin na
75 km mijn koffie en appelpuntje gegeten.
Hierna door Bern met een stukje grindweg van
ongeveer 500 meter grrr. Hierna weer op asfalt naar
Slijkwell even verder moest ik een rondje rijden
om zijn poot te maken en kwam ik via Californië in Ammerzoden langs kasteel Ammerzoden.
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Na zijn poot de route vervolgd naar Hedel en daar vandaan weer naar Zaltbommel. Nog even onder
de A2 door richting Oensel om zijn staart te maken. En toen weer terug op het beginpunt. De route
opgeslagen en daarna dezelfde weg terug naar mijn auto in IJsselstein. Het was een leuke rit, wel
veel open stukken, In het begin niet veel wind en die was voor mij redelijk gunstig ZW. Het werd
wel warm, 27 graden maar met wind in de rug was dat niet zo erg. Ik was met fietsen gestart om
7.05 uur en was om 13.40 uur weer bij de auto, al met al een mooie dag (rit)

Groet Kees Roodt

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

Foto van de vrije tocht van 25 juni.
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Wognum, 1 juli 2022,

Aan de verenigingen van Wognum

‘ U hoeft niet meer met tasjes langs de deur.’

Ook dit jaar heeft U het nieuws van uw vereniging weer kunnen plaatsen

in ons Dorpsblad. In de afgelopen maand hebben wij met onze Vrijwillige

Actie aan de inwoners van Wognum gevraagd ons te steunen. Ook deze

keer benaderen wij U met de vraag of u toch nog via uw vereniging- of

organisatie kanaal uw leden wilt benaderen om bij te dragen aan de

“Vrijwillige Actie Walhalla”. Een voorbeeld tekst voor uw leden kan het

volgende inhouden:

Aan de leden van onze vereniging,

Wilt u de ‘Walhalla Actie’ steunen door eenmaal per jaar ons mooie

dorpsblad te steunen door geld over te maken op IBAN : NL98 RABO

0371602769 t.n.v. Stichting Dorpsblad Walhalla .

Wij hebben ook de mogelijkheid om ons via een QR code te

steunen. U vindt deze QR code onder aan deze brief .

Wij zijn blij met elke geldelijke bijdrage, maar mocht u twijfelen over uw

bijdrage, dan kunnen we als richtlijn €15,00 meegeven.

De jaarlijkse actie wordt deze keer gehouden vanaf eind mei.

Mogen wij ook nu weer op u rekenen?

Uw vereniging en het bestuur van het Walhalla bedankt iedereen voor

zijn/haar medewerking.

Met vriendelijke groet,

Naam van penningmeester/secretaris van ….

………………………………………………………………….

Dank voor uw medewerking en mocht u nog

vragen hebben, bel me gerust.

Met vriendelijke groet,

Berthe van Engen, secr. Walhalla

Tel.0651247066
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‘De Pen’ van Rob.

Ik heb de pen gekregen van Cees Wijnker, dank je wel Cees. Even
voorstellen voor wie mij niet kent, ik heet Rob Dekker en ben 55 jaar
geleden geboren op Zwaagdijk. Als derde van vier kinderen. Ik heb
een broer en twee zussen. Op 5 jarige leeftijd zijn wij verhuist naar
Wognum. Waar ik nu nog steeds woon. Samen met mijn vrouw
Angelien hebben wij drie kinderen een zoon en twee dochters. Ik ben
werkzaam bij Enza zaden in Enkhuizen waar ik mij bezig hou met de
veredeling van komkommers.

Na velen jaren actief te zijn geweest bij voetbalvereniging Spartanen ben ik gestopt met
voetballen, omdat ik nogal last kreeg van mijn knie. In een grijs verleden had ik een racefiets
gekocht maar veel gebruikt is die niet. Omdat ik wel weer wat wilde bewegen en sporten
besloot ik om eens met de openingstocht mee te gaan fietsen. Eigenlijk wist ik niet waar ik die
dag aan begon en het werd dan ook een grote teleurstelling. Ik trapte veel te zwaar in het
begin en had geen energie meer over voor de laatste kilometers. René Boots had mij toen op
sleeptouw genomen en zo ben ik uiteindelijk met de groep weer thuis gekomen. Van de vele
lessen die ik die dag heb geleerd heb ik vele mooie ritten gemaakt. Dus besloot ik om de oude
fiets in te ruilen voor een nieuw exemplaar. Zo heb ik samen met Ruud (Stam) een aantal keer
Limburgs mooiste gereden. Ook zijn we samen met onze gezinnen op vakantie geweest in de
buurt van Lyon, waar ik met Ruud de Alpe d’Hues heb beklommen. Met diverse vakanties
heb ik mijn racefiets meegenomen. Zo ben ik vorig jaar nog de Vamberg in Drenthe op
geweest. Ook met collega’s heb ik al diverse tochten gemaakt. De donderdag avonden probeer
ik ook zoveel mogelijk te gaan fietsen. En als het even kan, probeer ik op de zondagen ook
mee te fietsen.

Een rondje fietsen op de gewone fiets vind ik ook leuk. Zo fiets ik samen met Angelien af en
toe in vakanties een rondje. Sinds een jaar of 5 ben ik ook in het bezit van een E-bike
waarmee ik naar mijn werk rij. Op de terug weg ga ik wel eens een blokje om. Winterdag
geniet ik dan van de ondergaande zon en je ziet eens een ander deel van West-Friesland.

Ik wil de pen doorgeven
aan Hans Dekker.
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Wandeling door het land van Leeghwater.

Dit is een van de wandelingen die in 2006 door Joop Duijs is uitgezet via de Telegraaf.
De route loopt door de Eilandspolder tussen de Schermer en de Beemster, een prachtig natuur
gebied met veel broedende vogels. Dit wordt in stand gehouden door de laatste agrariërs en
Staatsbosbeheer.
Op zaterdag 11 juni hebben we afgesproken om dit te wandelen. De groep uit Wervershoof
wordt al groter en om 08.15 uur stap ik in bij Cor onze Bob, Anita, Theresia en Arie.
Nog even en we moeten een bus huren. We beginnen in Schermerhorn waar we met een
heerlijk zonnetje, 15 graden en een paar in de korte broek om 08.30 uur van start gaan.
Je kunt kiezen uit 15 of 25 km. Wij wandelen de eerste afstand.
Wij gaan eerst over een grasdijkje en komen al snel langs het muzikale gezin Dulfer dat op
een prachtige plek in een molen woont. We gaan verder langs de autoluwe kant van het water
en wandelen nu langs de beeldentuin van Nic. Jonk. We kijken even door het hek wat er zoal
te zien is. Ook de meegebrachte telefoons doen hun werk.
Als we Grootschermer binnen wandelen komen we langs het voormalig huis van Aad Kosto.
Hij was toen staatssecretaris van Justitie waar op woensdag 13 november 1991 door actie
groep RARA een aanslag is gepleegd. Ook toen ging het al over het asielbeleid. (nu 30 jaar
later nog, Ter Apel zit nog vol.)
We wandelen verder en zien dat de boerderij van Ard Schenk van binnen wordt gestript.
De verhalen van 1972, het Olympisch jaar komen naar boven: 3 gouden medailles.
Hierna wandelen we naar Noordeinde, een klein dorpje waar zangeres Trijntje Oosterhuis
nog een tijdje heeft gewoond. Ook loopt hier het water langs waar ik vroeger in de winter veel
op heb geschaatst. In de jaren 60 en 70 kon je iedere dag schaatsen, vele weken achter elkaar.
Op zaterdag en zondag gingen de ijzers vaak onder.
Hierna komen we aan in Graft, hier heb je nog het kleinste winkeltje van Nederland
met snoep van Bram en Aagie. We wandelen verder en komen nu in De Rijp.
Wat zijn de straten smal, auto’s kunnen elkaar bijna niet passeren. Midden in De Rijp
tegenover de V.V.V. en de kerk steken
we op bij Oudejans. We doen ons te goed
aan koffie en sommigen gebak. We
blijven een half uurtje zitten en beginnen
aan onze laatste 7 km.
Dit gaat allemaal binnendijks, autoluw en
door een prachtig natuurgebied. Hier hoor
je niemand dat de boeren teveel koeien
hebben. Er broeden vogels, er lopen
schapen en ook koeien grazen hier.
Gelukkig weten ze niet dat we veel over
ze praten.
Lepelaars, grutto’s en kieviten hangen in
de lucht en beschermen hun jonkies.
Wij mogen nergens dwars door de weilanden lopen tussen half maart en half juli i.v.m. het
broedseizoen. Rond 12.30 uur komen we aan in Schermerhorn waar we nog langs het kleinste
huisje lopen. Om 13.00 uur gaan we tevreden huiswaarts en spreken af dat we 23 juli weer
gaan wandelen. Dan gaat het om een rondje van 17 km te beginnen in Oostwoud langs de
Broerdijk.

Een wandelaar,
Bert Wagenaar.
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Koffiestop in Harderwijk.

Zondag 3-Juli was er weer een tourrit richting de Veluwe met een koffiestop bij Hotel
Monopool in Harderwijk. Toen ik dat had
vernomen stond het voor mij al vast dat ik me
daar zou vertonen samen met Kitty. Zo
gezegd zo gedaan dus stonden we daar rond
tien uur te wachten op de mannen. Het was
toch weer prachtig om die oranje brigade te
zien aankomen. Na de hartelijke groeten over
en weer met de nodige kwinkslagen namen
we plaats op het terras voor de koffie en
appeltaart. Er werd over en weer
geïnformeerd naar elkaars gezondheid en hoe
het elkaar ging. Zo kreeg ik te horen dat
Herman Rood ook weer aan het fietsen was met kleine stukjes, dit is goed nieuws Herman
blijf volhouden en veel sterkte gewenst. Zelf zag ik blij verrast dat Cees Koeman ook
weer op de fiets zat na de zware val en er hier ook bij was en zich prima voelde, geweldig
Cees. Als laatste in het medisch dossier vertelde Jan Louter dat Diny ook het ziekenhuis
gelukkig weer heeft verlaten en weer thuis is, heel veel beterschap gewenst Diny en doe rustig
aan. Het was zeker weten een heel gezellig samenzijn en de grappen waren dan ook niet uit de
lucht. Zo vloog de tijd om en was het weer tijd voor de mannen om verder te gaan. Er werd
afgerekend en afscheid van elkaar genomen en met een tot ziens en het beste en misschien
weer een rit hier in de
buurt

Groetjes allemaal.
Jan en Kitty van Dorth

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

Foto van de vrije tocht van 25 juni
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September Oktober

4 Nico Braas 3 Jan Spijkerman

8 Jaap Wuite 7 Math Litjens

14 Jan Schouten 9 Ruud Timmer

21 Marco Bot 11 Cees Koeman

27 René Schouten 15 Johan Boots

25 Robert Bankras

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

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

Van harte gefeliciteerd en nog vele

gezonde jaren
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Fci Fcvwo Pcco!xcp!fg!vqejv Uqqtv Chuvcpf Uvctvvklfgp Qticpkucvkg

|qpfci 7!occtv Qrgpkpiuvqejv EV 51!mo ;/11!wwt Tqd!Fgmmgt!gp

Qrgpkpiuvqejv EV 91!mo ! Jcpu!Fgmmgt

|qpfci 31!occtv Ngpvgvqejv EV 91!mo ;/11!wwt Eq!Rggtfgocp!gp!Mggu!Uvco

fqpfgtfci! 8!crtkn!v0o!36!

cwiwuvwu

Uvgttkvvgp!pcct!!

iqnhdccp!Fktmujqtp!

Itqgpxgnfgtygi!4!

U/T/ 61!mo Vqgteqookuukg

|qpfci 4!crtkn Qonqqr!Pqqtf.Jqnncpf EV 211!mo 9<11!wwt Ctlgp!Jwnujqh!gp!Tgpë!

Uejqwvgp

Occpfci 29!crtkn Xtklg!vqejv EV 211!mo ;/11!wwt Eqt!fg!Dqgt

|qpfci 2!ogk Xqqtlcctuvqejv EV ;1!mo ;<11!wwt Mggu!Tqqfv!gp!Mggu!Uvco

|qpfci! 33!ogk XtklgVqejv!!!! XV 211!mo ;<11!wwt !Vqgteqookuukg

occpfci!v0o!

fqpfgtfci

41!ogk!v0o!!3!

lwpk

Cxqpfxkgtfcciug! C5F 31!qh!51!mo !!29/41!wwt!vqv!

2;/11!wwt!

C5fcciug!eqookuukg

fkpufci 8!lwpk \qogtcxqpfvqwt EV 61!mo 29<41!wwt Rë!Itqqv-!Lcp!xcp!Gvvgp

|cvgtfci 36!lwpk Xtklg!vqejv XV 2!1!mo !;/11!wwt! Vqgteqookuukg!gp!Mggu!Uvco

|qpfci 4!lwnk 59g!tqpfg!

KLuugnoggt0\wkfgt|gg

EV 321!mo 8<41!wwt Eq!Rggtfgocp!gp!

Yko!Dtqgmjwk|gp!

|qpfci 4!lwnk 34g!tqpfg!Octmgtoggt EV 266!mo ;<41!wwt kfgo

|qpfci 21!lwnk \qogtvqejv EV 211!mo !9<11!wwt! !Gtpuv!Dciogklgt!gp!AAA

|qpfci 32!cwiwuvwu !Tqpfg!qotkpifklm EV !251!mo 9<11!wwt Eqt!fg!Dqgt

xt.|c.|q 30405!

ugrvgodgt

Enwdyggmgpf!!! EV ³!561!mo .!!!!!!!!!!!!!!!! Lcp!Jcpkc!gp!!!!Ukoqp!Mwkp!!!

|qpfci 29!ugrvgodgt Pclcctuvqejv EV !!!!91!mo!!!!!!!!!! ;<11!wwt Rg!Itqqv!gp!

Igttkv!Fklmuvtc

|qpfci 3!qmvqdgt Xcp!mwuv!vqv!mwuv EV 211!mo ;<11!wwt Eqt!fg!Dqgt

|qpfci 27!qmvqdgt Unwkvkpiuvqejv EV 51!mo ;<11!wwt Twwf!Vkoogt!gp!Fkem!Jwkdgtu

EV 91!mo ;<11!wwt kfgo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Vqgtcigpfc!3133

!mknqogvgtuvcpf!kpngxgtgp!vwuugp!22/11!wwt!gp!24/11!wwt/

Fg!fggnpgogtu!ccp!fg|g!tkvvgp!mtkligp!ch|qpfgtnklm!dgtkejv/

Pkgv!qr!37!ogk!)jgognxcctvfci*!gp!3!lwpk!Cxqpf5fcciug

±
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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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