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Beste Clubleden,
Het seizoen 2021 is bijna ten einde, 17 oktober is de sluitingstocht en we hopen op een goede
opkomst. Het weer was de laatste week niet zo goed maar niet getreurd, vandaag 7 oktober is
het weer goed en het weekend ziet er ook zeer goed uit.
Zondag wordt op initiatie van Kees Stam de “Van kust naar kust” tocht gereden. Deze zou
eigenlijk afgelopen zondag onder leiding van Cor de Boer worden verreden maar deze ging
niet door vanwege het slechte weer en afwezigheid van Cor.
Verleden week zaterdag voelde Cor zich niet zo goed en stond hij op met hoofdpijn. Toch
maar even de fiets gepakt met het idee met wat frisse lucht knap ik wel weer wat op.
Thuis gekomen was de hoofdpijn nog niet weg. Tijdens het avondeten kreeg Cor een
wegtrekking en tijdens het opstaan zakte hij door zijn linkerbeen. De buurvrouw gebeld en die
ging met Cor naar het ziekenhuis. Daar moest Cor een nachtje blijven en werd geconstateerd
dat Cor een bloedpropje had.
Op dit moment gaat het beter met Cor en wij wensen hem sterkte en beterschap toe.
Verleden jaar hadden we geen clubkampioen door de Corona maar hadden we
wel een fietser die in één jaar tijd 50.000 km heeft verreden en in het seizoen
2021 40.000 km, dat was Henk Kenter.
Voor Henk is het seizoen 2021 niet zo goed verlopen. In het begin van het
seizoen kwam Henk ten val omdat hij een fietser tegenkwam die niet uitweek.
Later in het seizoen heeft Henk een kleine operatie moeten onder gaan in het
ziekenhuis en kwam hij later nog een keer ten val op de fiets. Hierdoor fietst Henk vanaf
begin mei al niet meer met de woensdaggroep mee en is hij nog steeds aan het herstellen.
Ondanks deze pech was Henk al meer dan 40 keer om het Markermeer gefietst wat toch al
weer een heel aantal km moet opleveren. Henk sterkte voor de komende tijd en beterschap.
Dit jaar hebben we na anderhalf jaar weer de najaarsvergadering en kijken we uit wie dit jaar
onze clubkampioen wordt. Verleden jaar was er geen clubkampioen vanwege te weinig
clubtochten door de Corona. Jullie kunnen de km standen net als verleden jaar digitaal aan
Cees Wijnker doorgeven.
Wim stuurt alle leden een mail met daarin de instructies hoe dat moet.
Van 3 t/m 5 september was het clubweekend in Dalfsen. Het is een zeer geslaagd weekend
geweest die was georganiseerd door Jan Hania. Het weer was geweldig zowel heen als terug
hadden de fietsers voor de wind en het was een zonovergoten weekend die we kunnen noteren
al een zeer goed geslaagd weekend. De locatie die door Jan was uitgezocht voldeed aan alle
verwachtingen en voor dit alles een groot compliment aan Jan en bedankt voor de goede
organisatie.
Voor de rest is het weekend goed verlopen zonder een lekke band dus daar zien we geen kopij
van in dit Frame maar verder in Het Frame meer over dit weekend.
Vrijdag 8 oktober ging de woensdaggroep niet fietsen omdat het woensdag geen goed weer
was. De vooruitzichten voor vrijdag waren zeer goed dus werd er besloten om vrijdag te gaan
om 09.00 uur.
Donderdag werd nog even geappt vanwege de mist gaan we om 10.00 uur. Cees Koeman ging
ook weer mee want de peren waren er af.
Om 10.00 uur vertrokken de mannen Roel Spruit, Jan Louter, Pé Groot, Ernst Bagmeijer en
Cees Koeman. In het begin was het nog een beetje mistig maar de zon brak al gauw door.
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In Bergen ging het fout, in een haakse bocht ging Cees onderuit. De mannen zagen al gauw
dat het goed mis was. Cees kon zijn linkerbeen niet meer bewegen. Gelijk 112 gebeld en Cees
werd in een ambulance vervoerd naar het ziekenhuis in Alkmaar. Roel Spuit ging met hem
mee. In het ziekenhuis werd een breuk in zijn linker bovenbeen geconstateerd. Vrijdagavond
is Cees geopereerd. Hij zal wel even in het ziekhuis moeten blijven en dan moeten revalideren
in een revalidatiecentrum dit mede vanwege zijn thuissituatie. Wij wensen Cees veel sterkte
en hopen voor hem op een spoedig herstel.
In dit Frame vindt u een uitnodiging voor de najaarsvergadering en heeft het bestuur er ook
een brief aan toegevoegd over de toekomst van onze Tourclub.
Als bestuur hebben we al verschillende keren besproken hoe we verder moeten gaan met ons
clubblad Het Frame. Verleden jaar zijn we een aantal grote adverteerders kwijt geraakt en nu
stopt Breed en Meesters volgend jaar ook met adverteren omdat ze geen racefietsen meer
verkopen en repareren. Dit alles bespreken we in de najaarsvergadering.
Wij hopen u allen te zien op onze najaarsvergadering op vrijdag 12 november.
Rest mij u nog voor de komende tijd nog vele veilige kilometers toe te wensen.
Vriendelijk fietsgroet, Nico Braas.

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

Aanleveren Kilometerstanden seizoen 2021.
Gelukkig hebben we dit seizoen weer de nodige clubkilometers kunnen rijden.
We hebben dit jaar geen papieren registratie kunnen doen. In het begin van het seizoen is
gevraagd om digitaal je kilometerstand door te geven.
We willen jullie nu vragen om de eindstanden door te geven.
- Maak een foto van je kilometerteller(s).
- Schrijf er voor de duidelijkheid bij wat de stand is
- Voor 18 oktober mailen naar: Wijnker.stam@gmail.com
Mocht je nog vragen hebben, of lukt het niet via de mail, neem dan
even contact op met Cees Wijnker.
Vriendelijke groeten.
Namens de toercommissie: René Boots
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Rabobank ClubSupport

Kom in actie en stem op jouw Tourclub Wognum!
Leden maken het verschil!
Rabobank West-Friesland draagt het verenigingsleven in de regio een warm
hart toe. Daarom stellen zij wederom geld beschikbaar voor verenigingen en
stichtingen die bij onze bank bankieren.
Als lid van de Rabobank bepaal jij welke club een financiële ondersteuning
ontvangt. Kortom, jouw stem is geld waard! Goed voor de club & geweldig voor
de buurt.
Wij willen het geld besteden voor het organiseren van de avond4daagse in
Wognum voor zowel leden als niet-leden, een evenement dat in Wognum niet
gemist mag worden.
Vanaf 4 oktober kun je stemmen via de Rabo App. Ga naar het overzicht van
deelnemende clubs, selecteer je drie favorieten en stemmen maar! We
ontvangen je stem graag voor 25 oktober.

Doe mee en stem op Tourclub Wognum!!!
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Geslaagd clubweekend in Dalfsen.
Vrijdag 3 september. Op naar Dalfsen.
8.00 uur. De eerste fietsers verzamelen zich op de Sportlaan. Het is prachtig weer en er staat
een lichte noordoosten wind. Iets na kwart over acht komt de laatste deelnemer er aan en kan
de groep van zestien fietsers richting Dalfsen. Ik geef nog wat informatie en we gaan op stap.
Tot Lelystad is voor iedereen een bekende route en omdat we al wat ouder worden is een
sanitaire stop voor een aantal nodig halverwege de dijk.
Bij de sluis in Lelystad de eerste stop voor een broodje. Bij de sluis is er altijd reuring en
volgens Ernst Bagmeier kwam dezelfde boot de sluis in als tijdens de verkenning van de
route. Na een kwartiertje gaan we richting de Noordoostpolder. Langs de dijk stond er een
stevige tegenwind maar met Cees Stam en Jan Spijkerman op kop is dat geen probleem. Bij
de energiecentrale gaan we binnendijks fietsen. Na enkele km’s een bord “Verboden voor
verkeer vanaf 3 september”. Toch maar doorgefietst en we kwamen geen obstakels tegen. Bij
het beklimmen van de Ketelbrug viel de groep in tweeën maar na een km kwamen we weer
keurig samen. Via de rechte wegen in
de polder gaan we naar Schokland.
Op het voormalige eiland is een
museum opgericht met daarbij een
restaurant. Daar gaan we koffie
drinken met erbij heerlijke appeltaart.
Ik geef nog wat info over de
geschiedenis van Schokland.
Herinnert Cees Koeman zich dat hij
nog aan de verwarming in het kerkje
gewerkt heeft.
Er was al gezegd dat het een
gewilde locatie was voor
huwelijken. Tijdens ons verblijf
waren er twee bruidsparen.
Na Schokland gingen we naar het
oosten. Na de polder kwamen we
weer op het oude land. Via de
Kadoelen (een historisch straatje
in Overijssel-noord) fietsen we door St. Jans
Klooster (de geboorteplaats van
elfstedentochtwinnaar Evert van Benthem) naar de
meren bij Giethoorn. Je rijdt tussen de wiedes door
die zijn ontstaan door het afgraven van veen (turf)
en door drie overstromingen. Een bijzondere
omgeving. Bij een recreatieplek houden wij onze
bananenstop. Midden tussen het water en het was
er nagenoeg windstil. Een prachtig plekje.
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Na ruim een
kwartier weer
de fiets op.
Cees Stam
geeft aan dat
hij nog wel
langs de
ijscoman wil.
In Zwartsluis
staat een grote
ijsco dus een
ijscostop. We
troffen het
want hier
werden alleen maar grote ijsjes verkocht al betaalde je voor een klein ijsje. We zaten ruim
binnen het tijdschema dus deze stop was geen enkel probleem. Na Zwartsluis richting
Rouveen door een prachtig veengebied. Na Rouveen slingerden we de laatste km’s naar hotel
‘De Barones’ te Dalfsen. Iets over half vier kwamen we aan. Een eerste fietsdag van 144 km
zonder problemen.

Rond vijf uur zaten we allemaal gezellig aan. Zes
vrouwen en Co Peerdeman waren met de auto richting
Dalfsen gegaan en hadden ‘s middags een rondje in de
buurt gefietst.
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Om zes uur ging de BBQ aan en konden we lekker
buiten met elkaar eten. Het was prima verzorgd. Na de
BBQ is een grote groep Dalfsen nog gaan verkennen. Al
met al een geslaagde dag.

Zaterdag 4 september. Een rondje door Salland.
‘s Morgens om 8.00 uur ontbijt. De hele groep zat bij elkaar en het was gezellig druk. Deze
dag gingen we een rondje door Salland. Simon Peerdeman, woonachtig in Dalfsen en broer
van Co, had de route uitgezocht. Hij weet de mooie plekjes in Salland. Simon had ook nog
twee fietsmaten van de fietsclub uit Dalfsen bereid gevonden om ons te begeleiden.
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Vanuit Dalfsen fietsen we in twee groepen richting Luttenberg. Hier de eerste klim met
daarbij een prachtig uitzicht over het landschap. Daarna gaan we richting Hellendoorn en
Nijverdal.
Even buiten Nijverdal kwamen op de weg naar Holten (Nijverdaalsebergweg) en kreeg
iedereen de gelegenheid op eigen snelheid de klimmetjes te trotseren. Nabij Holten kwamen
we allemaal weer bijeen. Na een korte eetstop gingen we weer in twee groepen verder naar
Markelo. In het centrum de stop voor de koffie met appelgebak. We zaten met z’n allen
gezellig buiten in de zon.
Na Markelo
gingen we weer
richting het
noorden via
Rijssen, langs
Hellendoorn
naar Lemele.
Daar hadden we
de laatste klim
van de dag, de
Lemelerberg.
Voor de meesten
geen enkel probleem. Via een omweg kwamen we weer in het Vechtdal en reden langs
Vilsteren, een dorp waar je van de eigenaar van het landgoed toestemming moet krijgen om te
mogen wonen, over de stuw weer richting Dalfsen.
Een prachtige rit met veel vergezichten, prachtige heidevelden en andere natuur, langs kleine
paadjes en over mooie wegen. Van alles wat en je krijgt een mooie indruk van het landschap.
Iets over half vier weer bij ons hotel, 120 km gereden met een gemiddelde van 25 km/u.
Iets over zessen zaten we aan voor een driegangenmenu. Een mosterdsoep, vis of vlees en een
lekker ijs coup na. Het smaakte prima.

Na het eten nog een kort rondje door de nieuwbouw van Dalfsen (wandelen) en daarna stond
Nederland – Montenegro op het menu. Ook binnen de wielerclub zijn er veel topcoaches. Het
werd 4-0 maar volgens de “deskundigen” had dat veel beter gekund. Al met al een geslaagde
zaterdag.
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5 september. Terug naar Wognum.
Om 8 uur stond het ontbijt gereed en bijna iedereen was aanwezig. Dit jaar wel een heel
gedisciplineerde groep. En om 9.15 uur stond iedereen weer gereed voor vertrek. Nog even
werden er enkele groepsfoto’s genomen voor het clubblad en voor de site van het hotel. We
werden uitgezwaaid door de eigenaresse van het hotel.

Vanuit Dalfsen reden we nog door het Sallandse land naar Heino en verder naar Wijhe. Daar
staken we met de pont de IJssel over. Via de veerdijk (een prachtig uitzicht op de IJssel)
gingen we richting Heerde. Ik had een route gevonden net onder Heerde door naar de Noord
Veluwe. Tot ’t Harde was dit een licht glooiende weg langs de prachtige heide en
het bos. Je fietst ook vlak langs het militaire terrein.
In ’t Harde bij Le Place was de koffiestop met gebak. Je mocht het zelf ophalen
langs het buffet. Het was prachtig weer dus we konden weer buiten zitten. Na de
koffie gingen we via Elburg naar Dronten. In het Wisentbos bij Dronten hadden
we een broodjesstop en werden de nodige sterke verhalen uitgewisseld. We
vervolgden onze weg naar Lelystad en vandaar uit was het de bekende route naar
Wognum. Halverwege de dijk nog even gestopt voor de bananenstop.
De wind was oost en we hadden deze dag dus veel wind mee en daarnaast was het zonnig. Het
was dus uitstekend fietsweer. Deze dag stond er 138 km op de teller. Met elkaar dus 402 km.
In Wognum bij Stam nog even nagepraat. Conclusie was; een prachtig weekend, heerlijk
fietsweer en geen enkel pechgeval. Wat willen we nog meer. Er was al iemand zo enthousiast
dat hij in het voorjaar weer een
clubweekend wil.
Ik zeg maar zo, tot volgend jaar
eerste weekend in september, want
dan gaan we weer.
Jan Hania.
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DE PEN
Mag ik mij even voorstellen :
In de vorige uitgave van het frame was een goede, zo niet zeer goede, verteller
aan het woord, die zo leek het mij althans, een verhaal opschreef over zich zelf
wie hij was en wat hij zoal deed, of gedaan had, dit noemen ze voorstellen. Nu,
dit voorstellen wordt ook van mij verwacht, middels het door geven van de pen.
Ik wilde dit niet geheel vrijwillig “het wordt je tenslotte beleefd doch dringend
verzocht” ook eens te doen!. Eerst mijn leeftijd dan maar, dan hebben jullie alvast een kleine voorstelling
wie of wat ik voorstel !.
Ik ben net zo OUD als mijn HANDEN,
Maar niet zo OUD als mijn TANDEN,
Maar weer wel zo oud als mijn OGEN en OREN,
Want die had ik al toen ik werd GEBOREN.
Aangenaam mijn naam is….? Dat zeg ik dus nog even niet, want dan leest de helft van onze leden niet meer
verder om de dood eenvoudige reden omdat ze dan denken, die ouwehoer die kennen wij al. Maar zoals in
de aanhef van dit schrijven reeds gememoreerd, ik ga mijzelf voorstellen, al heb ik er nog geen voorstelling
voor mijzelf van kunnen maken, hoe ik mijzelf aan jullie zou moeten voorstellen. Want een ieder van jullie
heeft natuurlijk zijn eigen voorstelling van mij. Maar toch zal ik trachten een heldere voorstelling van
mijzelf te maken, zodat jullie je enigszins kunnen voorstellen wie of wat ik nou eigenlijk voorstel.!.
Om dan maar bij het begin te beginnen, ik ben geboren en niet opgericht, dat kunnen jullie je naar ik
aanneem toch wel enigszins voorstellen, en wel op ’n regenachtige zaterdag in de oorlog van
veertig/vijfenveertig, om precies te zijn in begin oktober negentienhonderdeenenveertig, dit weet ik beter
als geen ander, ik was er tenslotte zelf bij kunnen jullie je dit nog steeds voorstellen, goed dan gaan we
verder met het voorstellen.!.
Ik ben opgegroeid samen met vier grote broers, waar ik ongetwijfeld veel van heb
geleerd en ook veel onder heb geleden, ze waren en zijn veel ouder dan mij, ik
was hun kleine broertje die als het hun van pas kwam de schuld in zijn klompen
kreeg geschoven, schoenen waren in die tijd (oorlog en naoorlogse jaren schaars,
is hier nog een voorstelling van te maken??. Goed dan gaan we verder met het
Voorstellen.!.
Naar school behoefde ik niet ver te lopen daar die gevestigd was
recht tegen over ons huis, toch moest ik vaak nog heel hard lopen als
de schoolbel ging, hier heb ik dan ook ongemerkt na het normaal
lopen ook leren hardlopen, dit had zoals jullie je wel kunnen
voorstellen ’n reden, en wel ik moest voor schooltijd nog even
helpen in de zaak van mijn Vader, “dat was geen krantenwijk” want
dan had ik nu steenrijk moeten of kunnen zijn moet je je voorstellen.
Nee mijn Vader dreef een eerlijke handel in zuivelproducten, ik kon
dan ook met een gerust hart en zonder een blos op mijn Moeders
wangen te veroorzaken zeggen “ik ben er ientje van de Melkboer”.!.
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Op de lagere school gezeten kwam ook de sport om de hoek kijken, er was zowaar een ware wervingsactie
onder de jeugd, het zal Teun Ootes of Bennardus Mol zijn geweest. De “oudere Wognumers onder U zullen
die namen ongetwijfeld kennen”, mijn geheugen laat me hier wat in de steek. Die ons overhaalden bij
Spartanen te komen voetballen. Naar ik later begreep was die werving van extra jeugd hard nodig, om op
zaterdag voor je eigen wedstrijd, maar zeker niet “alleen daarvoor” de schapen keuteltjes van het veld te
verwijderen, zodat later ook de senioren op een schoon veld konden aantreden. Ik als drollenraper, kunnen
jullie je dat voorstellen.?!.
“Toch ben ik al moet ik dat wel zelf zeggen” nog uit gegroeid tot een zeer
verdienstelijk voetballer, die met twee oudere broers samen heeft gespeeld in het
eerste elftal van Spartanen. In die tijd (2e/3e klas KNVB afd. Noord-Holland). In
die tijd was een van mijn broers ook amateur wielrenner bij HRTC en hij had
een racefietsje met houten velgen, ”houten velgen met tubes” (wat een
tijden waren dat, kunt u zich dat voorstellen), waar ik met bewondering
naar kon kijken als hij die repareerde, hier is ook naar ik mij voorstel mijn
drang naar fietsen gewekt, wij gingen kijken naar de wielerrondes van
Hoorn, van de Bakkerstraat, Bovenkarspel, Nibbixwoud of Enkhuizen,
grote prijzen heeft hij nooit gewonnen maar toch was het een mooie tijd,
dit even terzijde want ik was bezig met het voorstellen.!.
Na de lagere school (nu basis school) mocht ik nog wat bijleren, dat was de Juf en de Meester “zo noemden
wij die toen”, naar de mening van mijn ouders nog niet echt gelukt. Naar het lager technisch onderwijs was
hoog genoeg gegrepen vonden de oudelui en gelijk hadden ze. In Hoorn was zo’n school, maar daar
maakten ze voor het eten geen kruisje dus moest ik van mijn ouders naar Grootebroek.
Om zich van de kosten van het leren nog enigszins een voorstelling te kunnen maken en wat in de hand te
kunnen houden, moest ik op de fiets, dat was voor mij alle dagen 36 Km op een samengestelde fiets van ’n
oud raceframe van mijn broer alle dagen afzien wordt je hard van!!.
Ze gaven daar les in twee disciplines: Hout/Steen en Metaal, dus keus genoeg zou ik zo zeggen.
Na twee leerzame jaren daar en heel veel kattenkwaad dacht ik te weten wat het moest zijn voor mijn
verdere toekomst.
Metaal in allerlei soorten maar ook wat hout en ook wat steen, elektromonteur dat had toekomst (kunnen
wij ons een wereld voorstellen zonder elektra, dat kan je je toch niet Voorstellen).!.
Elektrotechniek werd onderwezen in Alkmaar en ook daar
ging ik in eerste instantie op de fiets op af, nou voor ’n
blauwe maandag (week) want ruim vijfentwintig
kilometers enkele reis was iets te veel, dus werd het de bus.
Na het volbrengen van deze school en met opzak twee
getuigschriften van lager technisch onderwijs, ging ik
mijzelf voorstellen aan het bedrijfsleven, waar ik al snel
een baantje kreeg aangeboden bij een elektrotechnisch
bureau in Hoorn.
Voor het vak van elektromonteur moest nog wel het een en ander worden bij geleerd, wat heel veel
avonduren heeft gekost, naast mijn avondstudie had ik nog tijd voor training en sport, zoals ik eerder in dit
voorstellen schreef was dit sporten voornamelijk voetballen, om de doodeenvoudige reden dat mijn vader
voor mij geen racefiets kon kopen maar wel een paar tweedehands voetbal schoenen (hij was geen
miljonair), maar ’n eenvoudig melkboertje.
Zoals ik eerder heb opgenoemd was ik een niet onverdienstelijk voetballer, die heel wat jaren zijn beste
beentje heeft voorgezet voor het voetbal, maar toch bleef mijn voorkeur uitgaan naar het wielrennen.
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Ik volgde de amateurkoersen in de krant en tijdens de Tour de France was ik altijd in de buurt van een radio
te vinden, om vooral niets te missen van de verslagen van Jan Cottaar en later Theo Koomen. Toen de
leeftijd, voor wat betreft de blessure gevoeligheid een
belangrijke rol ging spelen, ben ik uit gaan zien naar een
andere sport en u kunt het zich wel voorstellen mijn keuze
was snel gemaakt Fietsen. Nu had ik wel wat centjes
gespaard, maar om een echte racefiets te kunnen kopen had
je ook in mijn tijd (1978) guldens nodig, dus eerst maar eens
geprobeerd op een geleende fiets, het kan je ook niet liggen
dat fietsen, al had je toen voor zover ik weet nog geen
ligfietsen en dat is dan weer zonde van de centjes al bedoel
ik hier toch wel guldens. Maar
het ging goed en dus werd in het vroege voorjaar van 1979 een nieuw karretje
aangeschaft een Gazelle van (Piet Pelle).
Er werd getraind in de avonduren en op zaterdag nog niet op zondag omdat ik
het voetballen nog niet hellemaal had opgegeven (gooi geen oude (voetbal)
schoenen weg alvorens men weet of de nieuwe goed lopen)c.q. rijden?
Ik stelde mij voor (reeds in 1979 was dus al bekend wie ik was en toch moet ik
mij nog eens voorstellen) aan de toenmalige voorzitter van TCW en werd lid.
“Je bent precies op tijd om nog mee te gaan naar de Ronde van Noord-Holland”
zei Jan, “dit is de eerste rit van de vereniging, “ dan kun je ook nog kampioen
van de vereniging worden als je alle ritten rijdt”. En zo geschiede, deze Ronde
van Noord-Holland werd letterlijk en figuurlijk mijn tourclub fietsdoop,(ik was
inmiddels te oud om nog een plaatsje in het wielerpeloton te kunnen veroveren). De Ronde van N-H startte
bij het kantoor van de Typhoon met een muziekkorps voorop, een start met allure, na Zaandam op de dijk
naar Nauerna begon het zachtjes te regenen en het is niet meer droog geworden tot wij terug waren in
Zaandam. Hier was ik dan ook niet op voorbereid, te dunne en te weinig kleding.
Samen met mijn grote broer heb ik de ronde uitgereden. Al koste dat veel moeite. We waren onderweg zo
koud geworden, dat ons een lekke band in Purmerend, die we er gezamenlijk vanwege de koude handen
bijna niet af, en op konden krijgen, ons zowat deed besluiten op te geven. Dit is niet gebeurd, wat u als u
mij na dit voorstellen heeft herkend, kunt u zich dit ongetwijfeld voorstellen.!.
In dat jaar 1979 heb ik alles gereden wat op het programma van de vereniging stond,
wat dan ook uiteindelijk heeft geleid, tot een 1e plaats (samen met nog 3 of 4 leden die
ook met het zelfde aantal kilometers eindigden) met een voor die tijd respectabele
afstand van 2402 Km. Omdat er maar één beker was moest er door de gelijk
geëindigde een behendigheid circuit worden afgelegd verzonnen door de toenmalige
voorzitter. Mijn fiets behendigheid was nog niet voldoende en dus werd er iemand
anders de winnaar!. En kreeg de Beker.
Inmiddels besmet met het fiets virus, werd ik korte tijd later ook lid van tourclub Le-Champion, er werden
steeds meer en meer kilometers gefietst en dag afstanden van 200 en meer werden eerder regel dan
uitzondering. Voor het voetbal bleef weinig tijd meer over en inmiddels had ik ook ontdekt dat je bij fietsen
geen schoppen tegen de schenen kreeg (letterlijk wel te verstaan). Zodoende en
mede door het feit dat ik fietsen leuker vond en vind dan voetballen, werd het
lidmaatschap van de voetbalvereniging opgezegd en kon ik mij vanaf die tijd gaan
toespitsen op de “ tourfietssport ”. Zoals ik al zei de afstanden werden langer en
langer, maar ik had honger naar meer. Aangezien er in de directe omgeving geen
langere afstanden waren, werd de oplossing gezocht in meerdaagse tochten.

15

Bij Le-Champion werd in hun clubblad reclame gemaakt voor de Ronde van Nederland, waarvoor ik mij
dan ook in het jaar 1981 heb ingeschreven, een tocht van ±1000 kilometer in vierdagen daar moest dus voor
worden getraind, veel kilometers maken in het voorjaar.
In deze eerste ronde (er zouden er nog vijf volgen) werd ik ook voor het eerst geconfronteerd met het
fenomeen heuvels, met aanwijzingen van een doorgewinterde toerrijder, “we reden die ronde in het
voorjaar”, kwam ik over deze hindernissen, of kan ik beter zeggen heuvels heen.
Zo rijdende met andere tourfietsers uit den lande en gesprekken voerend over toerfietsen, werd mijn
belangstelling gewekt voor de wat grotere heuvels ook wel bergen genoemd.
Om te beginnen eerst maar eens naar LuikBastenaken-Luik daar had je al wat hogere
heuvels, want van bergen kon ik me nog
geen voorstelling maken. Ook dit ging een
aantal malen goed, dus nog meer
uitdagingen gezocht en gevonden in de
Omloop van het Volk (nu de omloop van
het Nieuwsblad) met daar in de Muur van
Gerardsbergen, ook de Ronde van
Vlaanderen met daar in veel
kasseienstroken werd bedwongen, maar
nog was mijn honger naar uitdagingen, op het gebied van fietsen niet gestild.
Nu had ik in het clubblad van Le-Champion gelezen over een Klassieker Brevet, wat inhield
13 “A”
klassiekers te rijden in een door je zelf te bepalen volgorde en tijds bestek. Dit was een uitdaging die ik
wilde volbrengen en aandurfde gezien het feit dat ik al aardig wat klassiekers in België had gereden.
Begonnen werd in ’86 met de Grote-Herfst-prijs en Parijs-Brussel;.
In ’87 gevolgd door Luik-Bastenaken-Luik; en de Klassiekerweek 4-13 september 1987,
Milaan-San Remo; ronde v Lombardije; Kampioenschap v Zurich; en Rund uhm den Henninger Turm; in
’88 Parijs-Roubaix; Ronde v Vlaanderen en onze vaderlandse klassieker Amstel Gold race.
Vervolgens om het dozijn plus één vol te maken de laatste drie in ’89 te weten Omloop het Volk, GentWevelgem en als laatste de zeer mooie Waalse pijl met de muur van Hoei.
In het jaar ’90 had ik wat gas terug genomen, tot een familielid mij vroeg, wetende van mijn buitenlandse
escapades, welke grote tochten ik nog ging rijden? ”Misschien wel de “DEN STORE STYRKEPROVEN
dat betekend zoiets als de Grote Kracht Proef oftewel van Trondheim-Oslo”. Was mijn antwoord, dat is ook
’n aardig tochtje 540 kilometer af te leggen in Maximaal 36 uur, maar dan moet er nog wel wat worden
getraind. De tocht werd gehouden om en nabij de langste dag, dat jaar op 29 juni 1991. In de winteravonden
had ik de reis erheen en overtocht van Denenmarken naar Noorwegen, plus de tocht per fiets van Larvik
naar Trondheim uitgeplozen en op papier gezet, GPX hadden we nog niet, in 4 dagen ruim 960 kilometer
naar Trondheim. Alles verliep vlekkeloos, de tocht hebben we in 22 uur en 32 min volbracht.
In het jaar ’92 heb ik nogmaals een grote tocht ondernomen en wel van Limmen-Luxenborg (stad)-Limmen
1180 kilometer in vier dagen samen met mijn maatje van de vorige tocht.
Sindsdien had ik mij voorgenomen hoofdzakelijk nog wat toertochten in eigen omgeving te rijden samen
met mijn fietsmaatjes en als die dan een tocht door vijf provinciën van 350 kilometer organiseerden zei ik
weer: Waarom niet? Samen uit, samen thuis, of ’n tocht om het IJsselmeer maar dan over het Oude land
360 Km. Ook van de Panne naar Den Helder werd een tocht georganiseerd en ik ging mee. Samen met mijn
lieve vrouw Elly heb ik in die jaren ook een aantal Vierdaagse gereden die van Venlo; Driebergen 2x;
Ootmarsum; Winterswijk 2X en ook in eigen omgeving van Hoorn 3x en Schoorl.
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Via mijn werk “ik was uitgeleend bij het waterleidingbedrijf van Noord-Holland”. Kwam ik in contact
met de organisator van buitenlandse meerdaagse tochten van Le Champion. Ik werd overgehaald om ook
eens mee te gaan, enkelen van de medewerkers daar, gingen dat jaar mee van Nice naar Maastricht. Ik
moest helaas zeggen dit jaar1997 niet, ik ga met de eigen tourclub naar Hlinsko Tsjechië heen en terug,
mooie tocht met mooi en nat weer en ± 1600 Km. Het jaar daarna 1998 gaf ik mij op bij Le Champion voor
een buitenlandse toertocht en wel ‘De Ronde van Zwitserland’ die ik totaal 3x heb gereden. In 2000 schreef
ik mij in voor een Drielandentocht en die ging niet rond het Paaltje in Vaals, maar startte in Martigny
(Zwitserland) en ging vervolgens via Italië, Frankrijk, Italië, Frankrijk om weer te eindigen in Italië van
waar we weer met de nachtbus huiswaarts keerden. In totaal 1100 Km en ± 27000 hoogte meters.
Zo heb ik nog 2X een tocht in de Dolomieten gereden gestart in Oostenrijk en geëindigd in Italië.
En een tocht gestart in Italië en geëindigd Frankrijk tochten van ± 1100 Km en± 3000 Hm.
In het jaar 2001 heb ik mij ingeschreven voor de Midi Libre (Zuid Frankrijk) en werd ik ingeloot, van 1 tot
9 September 2001. In het jaar 2002 heb ik op Cyprus ’n meerdaagse tour gereden, (in het voorjaar eind Mrt
begin April en dan had je nog weinig training kilometers in de benen) bij het inschrijven zei ik nog dat
wordt een makkie er is daar maar een berg van 1910 meter hoog. Ja, zei de tourleider maar elke dag een
keer om hoog vanaf zeeniveau kom je alleen met die ene berg al op 13500 hoogtemeters, dus maak je borst
maar nat!!. En verder is dat eiland in de Middellandse zee alles behalve plat of zeg je vlak??!!.
In het jaar 2002 wilde de tourclub naar Civitella de Angelico. Een plaatsje in Italië, er werden deelnemers
gezocht en gevonden, dat is meestal zo als je goed zoekt!. Enkele deelnemers naar Hlinsko gingen ook nu
mee, helaas had ik mij tijdens die tocht nogal bemoeit met de route, voor de route naar Italië werd nog
iemand gezocht die dat op zich wilde nemen, na veel aandringen heb ik de route op papier gezet. Civitella
de Angelico ligt maar 120 Km van Rome werd er geopperd dus kunnen we wel naar Rome fietsen zei
iemand en iedereen stemde daar mee in. En dus gingen we door naar Rome.!!
Ook van Parijs naar Barcelona was een mooie niet te vergeten tocht qua weer en het gezelschap!. Santander
naar Oviedo (Spanje Baskenland) was de moeite waard daarin zat in de slotrit de Angliru met een
maximale stijging van 28% die helling heb ik niet gereden want je moest de zelfde weg 28% weer terug
afdalen en dat vond ik voor mij te veel van het goede, of moet ik eigenlijk zeggen te zwaar om hoog! en te
gevaarlijk omlaag. Als laatste wapenfeit heb ik ook nog deel genomen aan ’n mooie tocht naar Santiago de
Compostella en ‘n weekje fietsen in de Algarve Portugal en dan de laatste een weekje fietsen op Mallorca.
Het was mij aangenaam om voor U te mogen schrijven, ik hoop dat u het van A tot Z heeft kunnen lezen en
dat de volgende, die de pen krijgt hieruit inspiratie mag op doen.
En O ja, dat was ik bijna vergeten ik zou mij nog even voorstellen, na al dit
geleuter over voorstellen zou ik hier haast aan voorbij gaan, kunt u zich
voorstellen dat in een voorstelling, diegene die zich zal voorstellen, uiteindelijk
vergeet zich voor te stellen, het is toch haast niet voor te stellen laat ik mij dan
maar Voorstellen?!
Aangenaam mijn naam is Cees Koeman
Ps. Ik geef de pen door aan mijn achterneef Roel Spruit.

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

Clubuitje 2022.
In 2022 wil ik ons uitje richting Zaltbommel uitzetten. De zaterdag kunnen we dan een ronde door
Noord-Brabant maken. Wie weet in de buurt van Zaltbommel een gezellig hotel voor ons.
Graag doorgeven aan mij, j.hania@quicknet.nl.
Jan Hania.
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Ronde omringdijk
Op 22 augustus staat de Ronde Omringdijk op de touragenda.
Het weer is de hele tijd al niet zo best en het ziet er naar uit dat het op de 22ste ook slecht weer
zal worden. Ik hou de situatie in de gaten en gok erop dat het doorgang kan vinden. De start is
om 8 uur, dus 10 voor 8 rij ik naar de startlocatie. Daar aangekomen zie ik
niemand staan, wat is er aan de hand??
Het weer is prima en zelfs Kees Stam is er niet. Dit kan niet kloppen, dus
zoek naar de oorzaak. Oeps, mijn telefoon vergeten, dus maar effe snel naar
huis en ophalen dan maar. Bij terugkomst bij de Spartanenkantine staat er nog steeds
niemand. Langzaam begint het tot mij door te dringen dat de tocht wellicht is afgelast. Dan ga
ik zelf maar een rondje bedenk ik en net op dat moment komt Cees Koeman aangefietst. Ook
Cees had niet gezien dat de tocht was afgelast. Gezamenlijk zijn we vertrokken en gewoon
maar zelf een route gemaakt. Via de Wogmeer naar Stompetoren, alwaar we zelfs even in het
zonnetje konden fietsen. Over de Westdijk naar Graft en door naar Purmerend voor bakkie.
Het weer viel alles mee, geen regen en niet al te veel wind. Kennelijk waren er meer mensen
geschrokken van het weerbericht, want het was niet erg druk wat fietsers betreft. Wij waren
slechts met 2 man, wat betekende dat we al het kopwerk zelf
moesten opknappen. Een korte stop met een bakkie koffie was
dan ook een welkomen afwisseling in Purmerend. Via Edam
naar de Dijk, die we volgde tot Schardam. De wind kwam nu
recht van voren, maar we bleven naast elkaar fietsen, dat is toch
wel ff gezelliger. Door Avenhorn en de Goorn vanuit het
tunneltje wilde ik de Sevendeelweg opgaan, maar Cees ging liever door Berkhout terug. Nu
staan er langs de Berkhout wel eens auto’s geparkeerd en dat was nu niet anders. Er komt ons
een auto tegemoet, maar er is plek zat voor ons beide, dus Cees passeert de geparkeerde auto,
de automobilist die ons tegemoet kwam was hier echter niet van gediend en stevende recht op
ons af. Door zijn stuurmanskunst en omdat Cees niet zo breed is, kwam het niet tot een
botsing, maar als ik daar had gereden, was het zeker anders afgelopen. Bij terugkomst ruim 90
km op de teller en droog weer. Al met al een mooi ritje, met goede omstandigheden. Vanaf
half 2 begon het wel te regenen, dus het was op het randje.
René
**********************************************************************************

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 € 50,00 per twee.

Te bevragen bij Koos. jmligthart@gmail.com
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Verslag tourclubweekend september 2021
Vrijdag 3 september, het was weer zover. Het goede weer hadden we al en de gezelligheid
die komt, de komende dagen.
De mannen zijn vertrokken om 8:15 uur uit Wognum, op weg naar Dalfsen.
De vrouwen en Co vertrokken ronde de klok van 10 uur met 3 auto’s en fietsen mee. José
(wat was ze blij, dat ze weer mee kon) reed met Co mee. Jacqueline, Marga, Fokje, Frieda en
Marianne, ook op pad naar Dalfsen, hotel “de Barones”. Een leuk authentiek nostalgisch
familiehotel, met veel kamers, hokjes, een groot terras en grasweide.
Daar aangekomen eerst en bakkie met gebakkie, mooi weer, dus lekker buiten, op het terras.
De tassen naar de kamer gebracht. Route gevraagd. Het werd de Vechtdalroute. Het was even
zoeken om het juiste knooppunt te vinden. Daarna was de route toch ruim 40 km. Onderweg
zagen we de bloeiende heide al hoog op een heuvel. José wilde er zo al heen, we besloten om
er morgen heen te gaan. Ook hebben we bruine en zwarte Lakenvelders gezien en veel
landerijen, mooi groen en kort gemaaid.
Bij het hotel aangekomen, zaten de mannen al gedoucht en wel lekker aan een biertje. We
konden aanschuiven en een drankje nemen. Gezellig bijpraten, hoe de dag was gegaan.

Tegen 18:00 uur werd de BBQ aangestoken en het vlees erop. Binnen 2 grote salades,
stokbrood enz. Daar werd goed van gegeten, enkelen vonden het te weinig.
Na de BBQ nog 1 uur gewandeld naar het centrum en terug. Nog even nazitten, tot iedereen
het tijd vond om te gaan slapen.
Zaterdag 4 september
Niet iedereen had goed geslapen, last van gesnurk, kussen te hard enz.
Rond 8 uur zat iedereen wel aan het ontbijt, roerei, verse jus etc. De mannen kregen het
lunchpakket mee en vertrokken om 9.15. Even uitzwaaien, kusje en een mooi goede dag
wensen.

21

De vrouwen vertrokken ongeveer om 9:45 uur met de fiets. De e-bikes waren opgeladen.
Fokje, had de fiets gehuurd. We fietsten richting de Lemelerberg. In Ommen koffie
gedronken op terras, met heerlijk gebak. Er was zelfs slagroom en tumtummetjes bij
geserveerd. Na ruim een half uur gezeten te hebben in de zon, weer verder op de fiets. Maar
tot onze verbazing had José een lekke achterband. Vervelend! De fietsenmaker, was dichtbij.
José besloot om alleen achter te blijven en als de band was gemaakt alleen terug te gaan naar
het hotel
Wij gingen verder met de route. Aangekomen tussen de heide een fotomomentje. Het was
prachtig mooi, tussen de
bloeiende heide omgeving en
een kale boom. Op de bank
wat gegeten en gedronken.
Daarna weer verder, de
Lemelerberg op, beste klim.
Het was de moeite waard,
wat een mooi uitzicht
bovenop.

En wat ging het daarna weer lekker naar
beneden. Verder over smalle paden met zand en
kiezels, ook geasfalteerde wegen gelukkig. Zo
kwamen we na ongeveer 60 km weer bij het
hotel. Wel jammer, dat José het niet heeft
meegemaakt. Ze had er gister al zo’n zin in. We
kwamen bijna gelijktijdig aan met de mannen.
Weer een uurtje mooi aanzitten met elkaar en
om 18:00 uur het diner. We konden kiezen uit vlees, vis of vegetarisch. Mosterdsoep vooraf
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en heerlijk toetje toe. 10-12 vrouwen /
mannen daarna aan de wandel (even
uitbuiken). Niet te ver, omdat om 21:00
uur de voetbalwedstrijd begon. Op ’n grote
tv in de “Heerenkamer” de wedstrijd
bekijken. Het sfeertje was goed
daarbinnen, veel “gezwes” en gelachen.
Rond 23:00 uur wilde iedereen toch wel
gaan slapen.
Zondag 5 september
De club was weer mooi op tijd aan het
ontbijt. Om 9:15 wilde de mannen vertrekken, voor de terug rit naar huis. Eerst de tassen in de
auto en op de foto met de groep voor het hotel. Ook foto’s met de vrouwen erbij en Co
natuurlijk. Effe lachen en klikken maar.
Wij wilden ook nog een
route rijden. Dat werd
richting Heino en Raalte,
zo’n 40 km. De brug was
omhoog, over de Vecht,
dus ff wachten. In Raalte
koffiegedronken bij hotel
Inn Salland. Het
restaurant zou om 12 uur
open gaan. Doordat de
zon al lekker scheen,
eerder open, dat troffen
we. Na de koffie en
plaspauze, gingen José,
Marianne en Frieda terug
naar het hotel. Jacqueline, Fokje, Marga en Co wilde nog wat kilometers fietsen. We hadden
afscheid van elkaar genomen en gingen op weg. Bij het hotel de fietsen op de drager gezet,
dat redde we best zonder de mannen en op huis aan. Frieda bracht me weer veilig thuis.
Wat hebben we met elkaar een mooi, gezellig weekend
gehad in Dalfsen.
Jan Hania, had het allemaal goed geregeld,
georganiseerd.
Bedankt Jan, klasse!
Groetjes, Marianne en de andere vrouwen.
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November

December

1 Rob Dekker
15 Angeliek Konijn
15 Nico Roodt
21 Sjaak van der Fluit
24 Jan van Etten
25 Paul de Vries
28 Alfons Deutekom

3 Co Koeman
6 Pé Groot
8 Cor de Boer
8 Marco Ursem
17 Cor Komen
23 Chris Oud

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
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Ontdek de veelzijdigheid van Soest en Baarn
tijdens het wandelweekend.
Arie en ik hadden gekozen om één van de 2 dagen te gaan wandelen. Als we zaterdag om
08.15 uur aankomen in Soest staat Hans uit Veenendaal ons al op te wachten. Vele jaren
hebben we samen de 4 daagse van Nijmegen gelopen. Maar omdat er nog steeds weinig
georganiseerde tochten zijn hadden we besloten om met z’n drieën een tocht van
Le Champion te lopen. We hadden de goede dag gekozen het was 24 graden en van de 20 km
liepen we er 16 door de bossen.
Zaterdag ging de tocht door de bossen en zondag over de heide.
Om 8.30 uur zou het starschot vallen maar we moesten zelf “pang “ zeggen want het
klappertjespistool weigerde dienst. We vertrokken vanaf het
Gildeterrein met verschillende starttijden en op 1.50 meter afstand.
Eerst ging onze route door Soest waar vele mensen hun werk
hebben in de media wereld in Hilversum. Al snel kwamen we langs
Kerkepad 49, het huis van Piet Eekel voor ons Malle Pietje uit
Swiebertje. Hierna langs het huis van Wilfred Genee die als
presentator op t.v. van Veronica Inside te zien is, en ook nog veel
op radio is te horen.
Bij het begin van de bossen rond Soestdijk wandelen we eerst langs de Naald van Waterloo,
geplaatst in 1820 de architect hiervan is Abraham van der Hart.
Als we het bosgebied uitkomen lopen we langs de
gebouwen waar vroeger de marechaussee van het paleis
gehuisvest was. Hierna lopen we langs het huis waar
Prinses Irene vroeger heeft gewoond.
Dan langs Paleis Soestdijk waar nu tentoonstellingen en
evenementen plaats vinden.
Als je op dat moment met je rug naar Paleis Soestdijk staat
zie je over een lengte van 300 meter de Naald weer tussen
twee rijen bomen door. Vervolgens lopen we het Baarnse
bos in naar onze 2e stempelpost. We hebben er nu 10 km
opzitten.
We wandelen verder en komen nu door een prachtig
heidegebied De Stulp.
Na 13 km lopen we naar Charlottehoeve de Oude Stal op Landgoed Pijnenburg. Dit is
werkelijk een prachtig stuk in de route. Dit landgoed strekt zich uit tussen Baarn, Soest en
Hilversum. Na ongeveer 17 km komen we de zuidkant van Soest weer binnen en onze gids
Hans geeft nu aan dat we het huis van Herman Kuiphof passeren, een voetbal
verslaggever van de vorige eeuw. Als we verder wandelen komen we bij een molen waar
zowel de wandelaars van de 10 en 20 km bij elkaar komen. De deuren van de molen zijn aan
weerszijden open en we lopen er dwars doorheen. Als we bij de finish
aankomen worden onze namen door de speaker omgeroepen, dit heeft Wander,
onze jongste zoon geregeld.
Hij staat daar met zijn vrouw Stéphanie ons op te wachten. Wat een geweldig
onthaal: Hierna krijgen we een herinnering van de organisatie. Nog even op een bankje zitten
om uit te puffen. Heel mooi om dit nog steeds te kunnen doen. Le Champion mag trots zijn op
hun organisatie. Bedankt en tot 16 oktober in het Olympisch stadion.
Een wandelaar,

Bert Wagenaar.
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concept Toeragenda 2022
Dag
zondag

zondag

donderdag

Datum

Naam van de tocht

6 maart

Soort

Afstand

Starttijden
09:00 uur

CT

40 km

Openingstocht

CT

80 km

20 maart

Lentetocht

CT

80 km

7 april t/m 25
augustus

Sterritten naar
golfbaan Dirkshorn
Groenvelderweg 3 of
genot van Groot
Schermer

S.R.

50 km

09:00 uur

Organisatie
Rob Dekker
Hans Dekker
Co Peerdeman en Kees Stam

toercommissie

Niet op 26 mei (hemelvaart) en 2 juni (avondvierdaagse)
zondag
maandag
zondag
zaterdag
maandag
t/m
donderdag

dinsdag
zaterdag of
zondag

3 april
18 april
1 mei
14 mei
30 mei t/m 2
juni

14 juni
25/26 juni

Omloop Noord-Holland
Vrije tocht
Voorjaarstocht
Klimmetjes Tocht
Soest ?

CT

100 km

09:00 uur

CT

100 km

09:00 uur

CT

90 km

09:00 uur

VT

90/130 km

08:00 uur

Avondvierdaagse

Zomeravondtour
Tocht NFTU kalender

René Schouten en ?
Cor de Boer
Kees Roodt en Kees Stam
Kees Roodt/toercommissie

20 of 40 KM 18:30 uur tot
19:00 uur
A4D

40 km

idem

CT
VT

50 km

18:30 uur

?

Piet de Winkel en Wim
Broekhuizen

Pé Groot, Jan van Etten
Toercommissie

zondag

3 juli

48e ronde
IJsselmeer/Zuiderzee

CT

210 km

7:30 uur

zondag

3 juli

23e ronde Markermeer

CT

155 km

9:30 uur

Co Peerdeman en Wim
Broekhuizen

De deelnemers aan deze ritten krijgen afzonderlijk bericht.
zondag

10 juli

Zomertocht

CT

100 km

8:00 uur

zondag

21 augustus

Ronde omringdijk

CT

140 km

8:00 uur

vr-za-zo

2/3/4
september

Clubweekend

CT

± 450 km

zondag

18 september

Aad Jonker en
?
Cor de Boer

Jan Hania en Simon Kuin

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

kilometerstand inleveren tussen 11.00 uur en 13.00 uur.
6-10-2021
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