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Beste Clubleden,

Het seizoen 2022 zit er alweer bijna op. Komende zondag, 16 oktober is de sluitingstocht. Komt

allen en neem een introducé mee, zodat we in meerdere groepen kunnen fietsen en iedereen met

plezier fietst. Laten we er op die manier een mooie afsluiter van maken.

Hiermee zit ook het eerste seizoen van het nieuwe bestuur er op. We zullen het seizoen formeel

afsluiten op vrijdag 11 november. We sluiten de najaars -ALV volgens traditie af met een gezellig

samenzijn, we gaan dat dit jaar wel anders vormgeven, daarover elders in deze editie meer.

Ik heb zelf, zoals gewoonlijk, te weinig (club)kilometers gemaakt dit jaar. Dat was echter

grotendeels te wijten aan het feit dat ik me geconcentreerd heb op het hardlopen. Komend seizoen

ga ik toch echt meer moeten fietsen, mede vanwege mijn triatlons ambities.

We hebben met het bestuur dit jaar een aantal keer vergaderd, en iedereen heeft volgens mij zijn

draai gevonden in zijn nieuwe rol.

Belangrijk aandachtspunt dit jaar was het vinden van een nieuwe kleding sponsor. Op 17 september

zijn Marco Huisman en ik langs geweest bij Robèr van Straalen, die door Marco benaderd was. We

hebben daar een goed gesprek gehad, en in principe hebben we met van Straalen de Vries een

nieuwe sponsor gevonden. We zijn op dit moment nog bezig met de laatste details, waaronder een

plan voor de nieuwe clubkleding. Meer informatie daarover is hopelijk ook bij de

najaarsvergadering bekend.

Ik wil hier vast het voormalige bestuur bedanken voor hun hulp bij o.a. de avond vierdaags.

Komend seizoen zullen we meer taken overnemen, zodat Wim wat meer vrije tijd over houdt.

Rest mij nog u een fijne winter te wensen, hopelijk tot ziens op de ALV en/of bij de aanvang van

volgend seizoen.

Friendelijke Vietsgroet,

Arjen Hulshof

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

Mooi buiten een koppie doen tijdens de sterrit

naar ‘De Golfbaan’ van Dirkshorn.

En

Wim

met

pech
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Ernst en Jan verkennen de route voor het clubweekend.

Op 10 en 11 augustus hebben Ernst Bagmeijer en ik de route verkend voor de heen- en
terugreis van het clubweekend. Hierdoor proberen we te voorkomen dat we voor verrassingen
komen te staan. De routes waren door Simon Kuin en mij voorbereid.

Iets over half negen vertrokken wij uit Risdam-noord (woning van Ernst) en gingen we via
Lelystad en Harderwijk naar de Veluwe. Bedoeling was dat we op het vliegveld gingen
koffiedrinken. Helaas, het restaurant was niet open. Dus op naar Harderwijk. Wij wilden op
de route blijven maar kwamen in Harderwijk geen koffieplek tegen. Vlak voordat we
Harderwijk uitreden zei Ernst nog: “Anders rijden we door naar de Bosrand (het hotel)”. Toen
we iets verder fietsten was er een kiosk waar we koffie konden drinken. Laat die Kiosk de
naam hebben van De Bosrand.

Via en prachtige route over de Veluwe (ik verklap alles nog niet) kwamen we bij Hoog
Soeren op een gravel pad. Deze was niet erg geschikt voor onze bandjes. Daar gaan we met
het weekend een kleine omweg maken. Bij Hoog Buurloo is ook nog ongeveer 500 m gravel
maar dat was goed te berijden. Om half vier kwamen we in Ede aan. Een prachtige rit gehad.

Het hotel gaf ons een prima indruk. Je kan lekker buiten zitten en het eten, de kamer en het
bed was prima. Ook hier merk je dat er een groot personeelsgebrek is. ‘s Avonds Ede
verkend. Binnen 1 km zit je in het centrum. De winkelstraat was erg verlaten maar het grote
plein met de kroegen was erg gezellig.

Donderdag 11 augustus de terugreis verkend. Ik voelde mij de hele dag beroerd en gelukkig
kon Ernst veel kopwerk doen. Het was maar goed dat we deze route verkenden want we
kwamen een aantal onduidelijk en gevaarlijke punten tegen. We hebben koffie gedronken bij
Café Moeke - Hollandsche Rading en via Nigtevecht hebben we de kortste weg richting
Wognum genomen. Ook op deze route zijn weer een aantal prachtige punten.

Door de hitte hebben we wat extra stops gehouden. Om 16.20 uur kwamen we in Wognum
aan. Beide routes zijn ca 138 km. Het was goed om de routes te verkennen en we hopen dat
tijdens het weekend het voorspoedig mag verlopen.

Jan Hania

Café Moeke
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Weer een geslaagd clubweekend.

Dit was de derde keer dat ik het organiseerde. Het eerste jaar was het mooi weer, de tweede
keer was het prachtig weer en ook dit weekend werd gezegend met prachtig weer. Het is
geluk hebben. Want met mooi weer is het weekend al voor een groot deel geslaagd.

Vrijdag 2 september.

Keurig op tijd was iedereen (de fietsers) op de Sportlaan en met een lichte oostenwind
vertrokken we richting Ede. De weg naar Lelystad is bij iedereen bekend. Drie km voor
Charly Checkpoint verloor iemand een band uit zijn zadeltasje en deden we daar maar een
korte stop. René Boots had daarbij wel een hele rare manier van afstappen en fietsparkeren.
Het verdiend geen navolging.

In Lelystad was de koffiestop. De koffie was nogal sterk maar wel lekker en de appeltaart
smaakte ook prima. We moesten een klein eindje van de geplande route want er was een
HISWA-activiteit. We gingen richting Harderwijk langs de zuidkant van Lelystad en langs het
vliegveld. De wegen en fietspaden waren prima, maar de route blijft wel een beetje saai.

Gelukkig veranderde dat na Harderwijk. De route via Leuvenum en Staverden naar Uddel gaf
een prachtige natuur weer. Je fietste door prachtige bossen, langs mooie boerderijtjes, etc. In
Uddel deden we een drinkstop bij café De Viersprong. Daarna met de nodige klimmetjes
richting Hoog Soeren en via een lange afdaling naar Assel. Ook hier weer een prachtige
natuur met uitgestrekte heidevelden. We gingen door het gehucht Hoog Buurloo en kwamen
langs de Weeping Elephant. Wat is dat nou weer?

Het is een kunstwerk gemaakt door Jantien Mook. The Weeping Elephant is op reis en
verschijnt in verschillende steden om haar ode aan de wildernis te brengen. De olifant hoopt
mensen te verrassen en ze stil te laten staan bij de invloed en de schoonheid van onze natuur.
Helemaal nu de natuur op de Veluwe door verschillende oorzaken onder druk staat, is het
belangrijk om extra aandacht te vestigen op de schoonheid, kwetsbaarheid en belang van de

natuur.
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Even op de foto met dit kunstwerk natuurlijk. Daarna richting Hoenderloo over een prima
maar smal fietspad. Voor Hoenderloo rechtsaf naar Otterloo en daar een stop voor een heerlijk
sorbetijsje. De laatste 11 km naar Ede verliep voorspoedig en iets over vieren waren de
fietsers bij het hotel. De dames zaten al
aan een drankje en Co Peerdeman en
Gerrit Dijkstra kwamen ook al snel
gedoucht en wel op het terras. We zaten er
lekker in het zonnetje.

Na het diner, een lekkere dagschotel
bestaande uit een pasta maaltijd, gingen
we Ede nog even onveilig maken. De één
had wel tien km gewandeld de ander net
meer dan een halve km, u snapt het al, het
was vermoeiend. Gelukkig voor velen was
er een hele goede ijstent. Bij het hotel
werd nog een drankje gedronken en na
tien uur zochten al velen hun kamer op.
Het was een mooie dag geweest.

Zaterdag 3 september.

Na een heerlijk ontbijt om kwart over negen vertrek richting de Betuwe. Iedereen was op tijd
aanwezig. Door Ede en Wageningen richting de Rijn waar we overstaken met de pont. Over
de rivierdijk richting het westen. Je had een prachtig uitzicht op de rivier en op de Utrechtse
heuvelrug. Windje in de rug en een prima temperatuur. We werden onderweg nog verrast
door een stukje bijzonder wegdek. Vlakbij Maurik een korte stop vanwege hoog water.

Voor het Amsterdam-Rijnkanaal gingen we richting het zuiden. We reden hier door de polder
en door de hoge dijk langs het kanaal was alleen links iets te zien. Niet het mooiste stukje.

Vlak voor de Waal gingen we richting het oosten. Deels door de polder, deels over de dijk.
We werden verrast door de drukte van boten op de Waal. Bij IJzendoorn bij een korte
beklimming van de dijk wist Ernst zijn ketting kapot te krijgen. Een hele klus voor een aantal
om de ketting weer in orde te krijgen. Ondertussen begonnen anderen te zeuren over koffie,
want het werd al laat in de ochtend. Dus bij het sein, we kunnen weer, stoven een aantal
richting Ochten voor de koffie. Enkele waren echter nog niet zo ver en kregen achterstand.
Daardoor reden ze het koffiepunt voorbij. Gelukkig wisten we nog contact te krijgen. Even
een misverstand.

De Veerstoep, waar we koffie dronken had een mooi buitenterras dat uitzicht op de Waal had.
De koffie en de appeltaart waren goed en het personeel vriendelijk. Een mooie plek voor de
koffiestop.

Daarna richting het oosten over de dijk, o.a. langs Doodewaard (lag vroeger de 2e

kerncentrale). We hadden stevige tegenwind en dat maakte de rit toch wel pittig. De route
over de dijk konden we echter niet volgen omdat er werkzaamheden waren Slijs-Ewijk. We

7



8



gingen daardoor wat eerder naar het noorden. Na wat omzwervingen kwamen we in Andelst
waar we een frisje gingen halen.

Na de stop via Heteren richting de Veluwe voor de laatste 30 kilometer. Voor Doorwerth
kregen we even een flinke klim voor de kiezen. Daar kwamen we op het parcours van de
Airborne-wandeling. Via Wolfheze doken we de fietspaden (gravelpaden) van de Veluwe op.
Helaas kreeg Jan van Etten nog een lekke band. Om kwart voor vijf waren we weer bij ons
hotel. Een mooie, maar lange dag.

Het hotel verraste ons daarna op een heerlijk driegangendiner. Na een aantal drankjes en de
nodige gezellige gesprekken gingen de meesten redelijk vroeg onder het dekbed.

Zondag 4 september.

Wederom na een heerlijk ontbijt weer richting Noord-Holland. Volgens mij maakt Simon een
verslag van deze dag dus hou ik het kort. Zonder grote problemen wisten we onze route te
vinden. En na een stop Bij café Moeke in Hollandsche Rading en een ijsstop in Edam
kwamen we kwart over vier aan in Wognum. Hier werd een afsluitend drankje gedronken.

We kunnen weer terugkijken op een heel mooi clubweekend. Het weer werkte ontzettend
mee, het hotel was prima en de onderlinge sfeer was goed. Er blijven altijd opmerkingen en
laten we daar de volgende keer rekening mee houden.

Jan Hania.

NB: Heb je nog foto’s op je telefoon van het clubweekend? Stuur ze naar de redactie.

Kunnen die in het volgende Frame.
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Club weekend 2022
Pech op zaterdag, dag 2

Na een goede nachtrust, gingen we aan het goed verzorgde ontbijt buffet. We hadden om
09.15 uur afgesproken om met de tocht te beginnen. Het werd iets later maar dat mocht de
pret niet drukken. Na een kilometer of 10 hadden we al de eerste pauze, we moesten wachten
op het pontje. Na het pontje kwamen we op de Rijndijk deze duurde een behoorlijke tijd. Ik
had op een gegeven moment wel trek in een lekker bakkie
koffie. Maar dat zou in Ochten zijn. Een paar kilometer
voor Ochten moesten we een klein stukje omhoog om weer
op de Dijk richting Ochten te komen. Schakelen hoefde ik
niet, dacht ik, maar daar was mijn ketting het niet mee eens
die brak. Dus dat werd lopen naar boven. Ik werd gelukkig geholpen door Aad Jonker, Kees
Stam en de beste mecanicien van de club! Dan weten jullie wel wie dat is. Nog geen 2
kilometer verder konden we aan de wel verdiende koffie. Na de koffie gingen we weer verder,
hopelijk zonder pech gevallen. We zagen een bordje nog 10 kilometer naar Ede, maar ja, de
route was net iets anders. We gingen nog een paar kilometer
een MTB route doen. Altijd leuk om het een keer te proberen.
Maar ja, niet zonder pech. Jan van Etten kreeg een lekke band,
en Cor de Boer was er mee aan, die ging even liggen in het
mulle zand. Gelukkig mankeerde hij niks. Al met al weer een
leuke tocht.

Jan Hania bedankt voor het organiseren van het weer geslaagde
Club weekend, en het maken van de routes samen met Simon Kuin.

Ernst
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Clubweekend Dag 3

Terugreis van Ede naar Wognum op zondag.

Op deze dag waren de weersomstandigheden ons wederom goed gezind met een stralende zon
en een temperatuurtje van 20 tot 26 graden. Vanaf half acht konden we ontbijten. Het ontbijt
was weer uitstekend. Het lunchpakket lag gereed bij de ingang en wij konden allemaal naar
behoefte brood, koek, banaan en wat drinken meenemen.

Om 09.00 uur was de
groepsfoto gepland en
we waren allemaal
prachtig op tijd voor
de opnames.
Aansluitend werden
we uitgezwaaid door
en aantal vrouwelijke
partners van ons,
alsmede Co
Peerdeman en Gerrit
Dijkstra. De laatste
twee waren apart op de elektrische fietsen naar
het clubweekend gekomen.

Vanaf de start fietsten we in een ontspannen
tempo van circa 27-28 km/uur met ons zestienen
naar onze eerste koffiestop. Simon was vandaag
de pechvogel. Hij had na circa 30 km een lekke
achterband. In goede samenwerking met de groep
konden we na enkele minuten weer verder fietsen naar onze koffiestop in Hollandse Rading
bij restaurant Moeke. We werden op z’n Westfries door een oud- Grootenbroekse-eigenaresse
naar een grote tafel gebracht waar in recordtijd ons drinken met appelgebak werd geserveerd.
Hier is onze fietsmaat Aad Jonker door zijn echtgenote opgehaald voor zijn eerder geplande
familiereünie.

We vervolgenden met de rest van de groep onze weg en mede door het mooie weer werd het
allengs veel drukker met fietsers en ander verkeer. De route was door de vele bochten en
breedte van de paden en wegen, mede door het drukke verkeer, niet altijd goed overzichtelijk.
Hierdoor kwam de veiligheid van onszelf en onze mede weggebruikers enkele keren in
gevaar.

Via de Vecht en Weesp gingen we verder naar Amsterdam Noord - Landelijk Noord en Broek
in Waterland voor een bananenstop in Edam. Na het nuttigen van een ijsje en/of banaan werd
onze weg vervolgd naar Wognum. Hier waren we rond half vijf weer terug.

De organisatoren Jan, Ernst en ondergetekende kijken, mede door de uitstekende
weersomstandigheden, terug op een geslaagd clubweekend 2022.

Simon Kuin
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De Pen van Hans Dekker.

Ik heb “De Pen” van Rob Dekker gekregen. Bedankt Rob. Voor degene
die mij nog niet kennen zal ik mij even voorstellen.

Ik heet Hans Dekker en ben
geboren in 1968 te Velsen.
Ik heb 2 zussen, een oudere
en een jongere zus. De
eerste 4 jaar woonden wij in IJmuiden. Daarna
verhuisden wij naar Schagen naar een nieuwe
1-gezinswoning met voor en achtertuin. Dat
vonden mijn ouders prachtig want dan konden
de kinderen lekker naar buiten toe als het knap
weer was. Dat kon in IJmuiden niet want daar
woonden wij 9 hoog in een flat. In Schagen
ging ik naar de kleuterschool en lagere school.
Op voetballen ging ik ook en wel bij bij SRC.
Toen ik 9 was halverwege de 4de klas
verhuisden wij naar Obdam in de Weerestraat.
Daar kochten mijn ouders destijds hun 1ste
huis. In Obdam gingen wij naar basisschool de
Kelderswerf die bij ons om de hoek lag. Het
was een leuke tijd.

In Obdam ging ik voetballen bij Victoria-O.
Altijd fanatiek en in de hoogste jeugdelftallen. Geen training sloeg ik over, en als er een
wedstrijd afgelast werd dan was de teleurstelling groot. Op mijn 14de ben ik ook op de
racefiets gesprongen. Mijn 1ste racefiets was een Union Sakai. Hij was beigekleurig met 10
versnellingen. Ik fietste buiten het voetbal en school om zo`n 10000 km`s weg in die tijd. Met
mijn vader en/of mijn moeder die ook veel fietsten. Ook reed ik in mijn 1tje naar Wassenaar of
Den Helder bv. Ik was in die jaren lid van TC Omnisport net als mijn ouders. Ik ben daar
verschillende keren jeugdkampioen geworden.

Na de lagere school ging ik naar de lagere tuinbouwschool waar ik voor aankomend hovenier
heb geleerd. Daarna naar de middelbare tuinbouwschool, die ik niet afgemaakt heb. Ik had een
hekel aan naar school gaan en ging liever te werk. Nu weet ik wel beter. Inmiddels was ik in
die tijd ook gaan zaalvoetballen bij ZVO Obdam. Ook heel leuk om te doen. Hardlopen deed
ik er ook nog bij toen. Hierna ging ik werken bij Frans Stokman BV. Renault dealer en
caravans en campers. Eerst als poetser en daarna als monteur. Vele jaren opleidingen ernaast
gedaan in de avonduren, o.a. 2de monteur, 1ste monteur, financieel management, marketing en
nog vele specialistische cursussen om bij te blijven. Na vele jaren sleutelen ben ik uiteindelijk
werkplaatschef /receptionist geworden.
In de tussentijd had ik ook mijn huidige vrouw leren kennen, dat was in 1989. Waar blijft de
tijd nu ik dit zo schrijf. Wij gingen in 1992 samenwonen in de Praam te Obdam. Op 13-10-
1995 trouwden wij en in December 1995 verhuisden wij naar de Korte Verlaatsweg in
Spierdijk. Daar hadden wij een opknappertje gekocht en zijn we 5 jaar bezig geweest om er
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ons paleisje van te maken. Het resultaat mocht er wezen na die jaren. In 2003 en 2004 kwamen
onze 2 zoons Jesper en Merijn ter wereld, en hoe. Allebei met keizersnede, ik heb alles gezien
en had beide keren geen praatjes meer. Maar ik vind het nog steeds bijzonder om het
meegemaakt te hebben.
In 2005 veranderde ik van baan en ging bij Vleesch du Bois te Blokker werken als monteur. Ik
had het wel gezien in de auto’ s. Mede door van baan te wisselen namen we ook met pijn in
ons hart afscheid van Spierdijk en kochten een huis in Hauwert. In en rondom Hauwert woont
namelijk alle schoonfamilie van mij. Voor de kinderen leuk, want ze hebben 6 neven op
loop/fietsafstand. Nu zijn ze bijna allemaal volwassen en dikke vrienden met elkaar. We
wonen hier dus nog steeds met veel plezier. Bij Vleesch du Bois, wat inmiddels Plukon heet en
meerdere vestigingen heeft in heel Europa klom ik op tot ploegleider van een groep monteurs.
In eerste instantie in de dagdienst maar al snel in de 4 ploegendienst. Dit heb ik heel wat
jaartjes gedaan en hakte er ook wel in met die onregelmatigheid. Sinds 2017 verzorg ik de
inkoop van de techniek en doe een behoorlijk deel van de werkvoorbereiding wat betreft het
preventieve onderhoud. Het fietsen pakte ik ook weer op nadat we in Hauwert kwamen wonen.

Na een aantal jaar ben ik lid geworden van TCW. In de eerst jaren was ik geen enkele keer
mee geweest i.v.m. ploegendienst. Vanaf 2016 rijd ik af en toe mee, het ene jaar wat meer
dan het andere. Door de corona heeft het fietsen bij mij op een iets lager pitje gestaan, ook
door veel te veel drukte kwam het er niet van. Dit jaar ben ik weer een paar keer mee
geweest en was ik verantwoordelijk voor de openingsrit. Bovendien is het ook gezelliger
fietsen in een groepje dan dat je alleen bent.

In 2018 ben ik nog voor het goede doel wezen fietsen in Tanzania en Kenia op en rond de
Kilimanjaro. Ook bezocht ik er een aantal schooltjes, gezondheidscentra en een waterproject.
Een geweldige ervaring en tevens het besef in wat voor rijkdom wij hier leven.
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In Juli van dit jaar ben ik samen met mijn vrouw en
vader in 5 dagen naar Berlijn gefietst. We finishten
op de Brandenburger Tor met de groep. Dit was
een sponsortocht van de hartstichting. Mijn vrouw
heeft 14 jaar geleden een openhartoperatie
ondergaan en wilde graag een keer iets terug doen
voor de hartstichting en vond dit een mooi
evenement met een mooi doel. En dit voor iemand
die nog nooit op een racefiets had gezeten. Ook dit
was een unieke ervaring. In de wintertijd ga ik
soms nog mountainbiken en op zondagochtend te
zwemmen in de Kloet. Ook ga ik op maandag en
vrijdagavond nog naar Stages in de winter om mijn
conditie op peil te houden. Ook mag ik graag
klussen en in de tuin rommelen. Altijd actief dus.

Ik ga er nu een eind aan breien en wil de PEN graag
doorgeven aan Jan Spijkerman.

Jan succes met schrijven.

Groeten Hans Dekker

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

Voor in de agenda:

11 november Najaarsvergadering 20.00 uur.
Met na afloop geen bingo maar een Pub quiz.

Komt Allen!!!!
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Clubweekend 2022

Het was weer zo ver, het eerste weekend van september. Op vrijdag 3 sept. gingen 6 vrouwen
op weg naar Ede. Jacqueline, Marga en Fokje met 1 auto en Frieda, Coby en Marianne ook
met 1 auto. Iedere auto 2 fietsen mee en tassen van de mannen.

Tegen 12 uur waren we bij hotel de Bosrand in Ede. Een rustige omgeving met veel ruimte en
bos in de buurt. Goed uitgezocht door Jan Hania, deze plek. Na de autorit was het tijd voor ’n
bakkie, dat ging er wel in. Marga ging opzoek naar routes om te gaan fietsen. 2 Huurfietsen
waren ter beschikking voor Coby en Fokje. En gingen op pad, voor de bos en heideroute.
Door de bossen, over verharde- zand- en schelpenpaden. Enkele niet zo fijn fietsend, over
keitjes en kuilen. De heide gezien, niet zo mooi meer, door de droogte en hitte deze zomer.
Ook kwamen we hele grote gladde keien tegen. Ieder ging erop zitten voor de foto.

In totaal 43 km gefietst, daarna op het terras bij het hotel een drankje. De mannen arriveerde
zo tegen half 5. Effe douchen en daarna de verhalen ook op het terras. Kwart voor 6 het diner,
dat er lekker in ging. Geen toetje, dan maar voor ijs naar het centrum in Ede. Jan Hania zei:
‘het is ongeveer 600 meter’, maar het was wel 1½ km, dacht ik zo. Maar het ijs smaakte
heerlijk.

Bij het hotel nog drankjes genuttigd en daarna ‘de kooi in’.

Zaterdag

In de vroege morgen, kwam de groep geleidelijk binnen. Volgens zeggen, had ieder goed
geslapen, of soms niet? Na een heerlijk en super ontbijt, eerst de mannen uitzwaaien, die hun
eigen route van plan waren. De vrouwen met Gerrit en Co wilden de route van 56 km gaan
fietsen. Ook Kees Roodt fietste mee met ons, op een leenfiets, zijn racefiets was te maken.
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Na ruim 1 uur fietsen, kwamen we restaurant de Wambuis tegen. Daar koffie met beste punt
appeltaart. Er was net nog plek voor ons, veel was gereserveerd. In Oosterbeek kwamen we
heel veel lopers tegen. De Airbornloop was daar voor de 75ste keer, met 36.000 wandelaars. In
het centrum een gezellige drukte met muziek en mensen/kijkers. Maar wij mochten er niet
door met onze fietsen. Een andere route volgen, maar welke? Na een paar straten, kwamen we
weer veel wandelaars tegen en gingen we lopend over de stoep verder. Vervolgens kwamen
we het goede knooppunt weer tegen en weer fietsend verder. Tot begin Ede er een buurfeest
was, in de straat. Mochten er niet door, was met lint afgezet. Toch 2 vrouwen (beetje stout)
erlangs. De anderen gingen terug, door een andere straat en kwamen elkaar weer tegen.
Na wat problemen onderweg, hebben we toch genoten van de bossen, heide, zon enz. Dat
vertelde Kees Roodt ons zelfs. Gezellig hé, met de vrouwen.

Rond 16:00 uur
waren we weer bij
het hotel, de
mannen nog niet.
Enkelen deden de
fiets afspuiten, die
waren toch wel
aardig grijs
geworden. Wij,
eerst wat drinken op
het terras, naar de
kamer even
douchen/verkleden
enz.
Om 18:30
gezamenlijk diner. De kok had er een werk van gemaakt zeg. Het zag er feestelijk en mooi uit.
En nog heerlijk ook, lekker toetje vandaag. Enkele lustten de niet bekende vruchtjes niet, die
werden wel door andere opgegeten. Na het diner een kleine wandeling gemaakt, bij elkaar
zitten en napraten over de belevenissen van de dag en andere praat, met de nodige drankjes
erbij. Tot iedereen weer voldaan de kamer opzocht.

Zondag
Ja, de laatste dag van het weekend tourclub. Tijdens het ontbijt, zag ik een roodborstje hippen
op het terras en de peren aan de boom. Er was mooi uitzicht daarop. Na het ontbijt, de tassen
in de auto’s en de mannen uitzwaaien, voor de reis terug. Nog een paar foto’s genomen en op
weg, met droog weer.
De vrouwen gingen nog koffiedrinken buiten en namen afscheid van elkaar.
Jacqueline, Marga en Fokje, wilden nog een route gaan rijden voor ze op huis aangingen.
Frieda, Coby en ik vertrokken tegen half 11, na de fietsen op de auto te hebben gezet, ook op
huis aan.
Het ging allemaal voorspoedig!
Wel moest Frieda een keer terugkomen naar de Ganker, om ’n paar tassen van de mannen op
te halen. Dat was verkeerd gegaan met inladen ’s morgens.
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Al met al, was het weer een gezellig weekend met zijn allen. Coby en Jan Schouten, voor de
eerste keer mee. Wel heel jammer, dat Marian en Roel Spruit niet mee konden.

Jan Hania, bedankt voor de organisatie, dat heb je weer goed uitgezocht.
En allen bedankt voor het samen zijn, in de gezellige uurtjes. Het gaat jullie goed, hoop ik. En
tot de volgende keer.

Groetjes, Marianne van Etten.
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Texel tour 7 september.

De woensdag ploeg gaat elk jaar naar Texel en omdat
ik sinds 1 september met pensioen ben dacht ik, dan
ga ik ook mee. De weersberichten waren een beetje
onvoorspelbaar maar toen we op 7 september
vertrokken waren ze heel goed een zwakke wind
kracht 2 uit ZW. We vertrokken met 9 man uit
Wognum om 8.00 uur via Benningbroek-Aartswoud
naar de Groetweg-Waardweg en dan langs het
Amstelmeer over Van Ewijcksluis naar de Kooy en zo
naar de boot naar Texel. We hadden er 43 km opzitten
en waren om 9.45 uur in Den Helder en het veerpont
zou om 10.00 uur vertrekken, dus mooi op tijd. We
waren in ongeveer in 25 minuten op Texel, daar was Ruud onze reisleider, hij weet nou eenmaal
veel van Texel, als voormalig bewoner. We reden van 't Horntje rechtsaf ri Oudeschild maar voor
we in Oudeschild waren gingen we eerst nog een stukje door Den Burg. Daarna door Oudeschild
langs de kust tot aan Nieuweschild en daarna door naar Oosterend waar we na 66 km aan de koffie
(thee)en appeltaart toe waren. Ik zette mijn fiets tegen een muurtje waar houtsnippers lagen. Toen ik
wegging stond ik met mijn schoen in de houtsnippers en daardoor zag ik de kattenstront(bah) niet.
Ik probeerde mijn schoen in de pedalen te klikken maar dat lukte niet. Ik nog een paar keer
proberen en uiteindelijk toch even stoppen om met een stokje de stront onder mijn schoen weg te
peuteren. Daarna ging het inklikken weer. We vervolgden de reis via Zevenhuizen met een grote
boog om De Waal. We reden door een bosrijk gebied via Westermient, toen naar Den Hoorn waar
we bij het strand nog wat foto's hebben genomen (gelukkig hebben we de foto's nog). Daarna terug
naar ’t Horntje, aankomst 13.45 uur. De boot zou om 14.00 uur vertrekken dus ijsjes tijd. We
hadden ongeveer 50 km over Texel gereden, bij het veer hing een bord en die gaf aan: wind ZW 3
en 22 graden. Mooie cijfers om het laatste stuk naar huis te fietsen. Via de Kooy en voor van
Ewijcksluis naar Anna Paulowna. Daarna Wieringerwaard en Kolhorn over de Westfriesedijk naar
Hoogwoud om Ruud even thuis te brengen na deze mooie tocht. Daarna gingen Kees Stam en ik in
Spanbroek naar huis en was ik rond 16.00 uur thuis na ongeveer 148 km.

Groet Kees Roodt
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November December
1 Rob Dekker 6 Pé Groot

15 Angeliek Konijn 8 Cor de Boer
15 Nico Roodt 8 Marco Ursem
21 Sjaak van der Fluit 17 Cor Komen
24 Jan van Etten 23 Chris Oud
25 Paul de Vries
28 Alfons Deutekom

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: secretaris@tourclubwognum.nl
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E - Bikers naar Ede Dag 1. (door Co)

We kwamen op het idee om met het driedaagse weekend van de Toerclub mee te gaan. Vorig

jaar ben ik ook mee geweest. Ik is Co.

Gerrit gaat vanwege zijn hartproblemen niet meer op de racefiets. Ik al een paar jaar niet

meer. We kwamen toen op de gedachte om evengoed op de fiets te gaan. Maar op één dag, dat

was teveel. Dus in twee dagen heen en twee dagen terug. Aangezien we nog wat snipperdagen

hadden kon dat plan worden uitgevoerd. Gerrit zorgde voor de route, ik voor de overnachting.

Even op internet. Ja hoor, dat kon, gelijk voor de

terugweg ook. Dat was mijn werk.

We hadden afgesproken om bij het fietstunneltje

van het Leekerpad om 10 uur te verzamelen. Dat

was donderdag 1 sept. Daar elkaar een goede reis

gewenst en volgens de route van Gerrit moesten

we op Ilpendam aan. Daar was de koffie en ik

moest ook mijn batterij opladen. Ik rij met het

hoogste vermogen en dan haal ik ongeveer 60 km.

Het was een pracht, mooi weer en voor de wind.

Koffie en taart was ook prima. We reden op

Amsterdam aan. Via IJburg over die hoge

fietsbrug langs het kanaal tot aan de spoorbrug.

Wind tegen, zuidoost. Gerrit ging op kop.

Fantastisch. Na de spoorbrug wat minder wind wel

last van water dat werd opgelost. Daarna reden we

Weesp in, het hotel gevonden. MOOI GAAN. Het

was half twee, fiets neer zetten en eerst een biertje.

Om twee uur konden we de sleutel op halen.

Nummer 49 zegt Gerrit. Op naar de kamer maar de

deur wilde niet open, sus en zo proberen, we kwamen tot de ontdekking dat we voor 48

stonden. Haha. Gauw in de douche en even de stad in. Daar kwamen we toch bij een

Bierbrouwerij. ‘Wispe’ , die had genoeg soorten. Dat was erg gezellig. Daarna hebben we

een restaurant opgezocht en lekker gegeten. Op de kamer, even aan de familie laten weten dat

alles goed was gegaan. Toen lekker slapen en dat ging prima..

E - Bikers naar Ede Dag 2. (door Gerrit)

‘s Morgen om 8.45 uur uit bed, rustig aan met de voorbereidingen voor de rit van vandaag.

Tijdens het ontbijt hadden Co en ik een discussie over de scherpte van de messen, Co

beweerde: als je tijdens het fietsen last van je achterwerk krijgt, je naar deze zou verlangen. Ik

denk dat hij gelijk heeft. Als je een week op de scherpe kant zou zitten zit er niet eens een

moet (afdruk) in je achterste. Na het ontbijt, alle bagage op de fietsen mijn navigatie op de

telefoon ingesteld en op weg. Weesp uit en dan ri. Hilversum over de Gooilandseweg even

voorbij de molen van Ankeveen. Daar stuurde mijn Navigatie ons onder de weg door en via
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een heel mooi landpad kwamen we bijna in de Hilversumse Meent. Daarna door Bussum,

Blaricum, Laren, Eemnes, Baarn en Soestdijk, waar we

nog een foto hebben gemaakt van het paleis. Toen

verder door Soest en dan via n221 ri. Amersfoort.

Net voor Amersfoort hebben we koffie gedronken, waar

binnen het plafond naar beneden was gekomen, daar

was de schilder nu bezig en buiten was een schilder het

hek aan het schilderen. Na de koffie door Amersfoort en

Leusden Zuid langs de Heiligenbergbeek naar

Woudenberg, Scherpenzeel, Renswoude, naar Ede. We

kwamen daar om 14.45 uur aan en zijn begonnen met

een heerlijke gele rakker. Daarna eerst lekker onder de

douche en toen de dames terug kwamen van hun

fietstocht hebben we gezamenlijk nog wat gedronken tot

de snelle mannen binnen kwamen.

‘s Avonds een prima diner en met de groep nog wat

zitten drinken een hele mooie dag.

(Verslag van Dag 3 staat elders in het blad beschreven).

E - Bikers naar Ede Dag 4. (door Co)

Na een prachtig weekend gaan we weer op Weesp aan, volgens de man van de route: Gerrit,

gaan we iets noordelijker. We rijden door een deel waar op zondag niets open is, voor een

koppie. We kwamen heel wat mensen tegen die op weg zijn naar de kerk, niets op tegen, ik ga

ook. Wat me wel opviel is dat de mannen in een meest zwart kostuum liepen en de dames een

hoedje op hadden. Prima.

Het is prachtig fietsen met het mooie weer en voor de wind. De bermen en landerijen hadden

wel geleden onder de droogte en warmte. We zagen koeien op het land lopen op zoek naar

groen gras maar het was hooi dat nog vast stond. Volgens ons moest hier en daar het mais er

ook nodig af.

Het werd tijd voor koffie, we reden op Nijkerk af. Daar even kijken voor koffie. Volgens

Gerrit is er een Mac Donald. Ja hoor, er was koffie en ik kon er ook mijn batterij opladen.

Prima, na een half uurtje reden we weer verder. Door de Flevopolder naar Weesp. Het is een

prachtige route voor het weer dat we hadden. Alles voor de wind. Daarna langs het Eemmeer

richting Huizen. Via het Gooimeer over de Hollandse brug, op naar Weesp. Om 14.00 uur

stonden we voor het hotel. Het is BEST GAAN, de fiets neergezet en een biertje besteld. Wat

was die lekker……daarna douchen en even de stad in. Daar kwam een dweilorkest spontaan

muziek maken voor het terras waar we zaten. Dat was super gezellig. Buiten wat eten met een

ijsje toe op aanraden van 2 dames, erg leuk. Op naar onze kamer en lekker slapen na een

prachtige dag.

22



E - Bikers naar Ede Dag 5 . (door Gerrit)

‘s Morgens opgestaan in Weesp, ik zeg tegen Co dat ik me ga opknappen. Nou, hij vroeg zich

af of dat wat zou uithalen, ik zeg: ik probeer het toch en al was het misschien uiterlijk niet te

zien, ik voelde me toch lekker opgefrist. En nadat Co zich ook had opgeknapt zijn we naar het

ontbijt gegaan. Er was genoeg en het was lekker, al waren de messen nog steeds niet geslepen.

Dus deed ik het brood dubbel en hapte het af. Na het ontbijt deden we de spullen op de fietsen

en toen even overleggen hoe we terug zouden gaan.

Via Muiden, dan een schapenpadje naar IJburg, over IJburg - Schellingwoude brug naar

Ransdorp, hier ri. Zunderdorp, via de Volgermeerpolder naar Br. In Waterland. Toen op zoek

naar koffie, maar alles is dicht en dat is al vaker op maandag. Dan maar verder door de

Overleek en langs Monnickendam naar Katwoude. Bij Van de Valk wel koffie, met

appelgebak en slagroom.

Hier vandaan naar Edam, daar linksaf en rechtsaf, door Middelie naar Oosthuizen, langs de

Beets en Oudendijk naar Scharwoude en De Hulk via Venneweg en de Berkhouterweg naar

het Keern.

Aan het einde van het Keern ging Co naar rechts want zijn huis staat die kant op en ik linksaf

naar Abbekerk. Iets over half 2 was ik thuis, toen kon gelijk alles in de wasmachine en aan de

lijn.

Ik heb een geweldig weekeinde gehad iedereen bedankt en vooral Co.
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Uit de wind en in de zon.
Was de Najaarstocht nog verregend, op de woensdag erna was
het weer droog zoals we dit seizoen ge(ver)wend zijn. Je kan wel
merken dat we richting de herfst gaan want de starttemperatuur
ligt bij de start aanmerkelijk lager. Maar aangezien we eerst even
koffiedrinken, deze keer bij Gerrit, klimt de temperatuur om
kwart voor elf toch alweer aardig op. We waren het er zoals
gewoonlijk snel over eens dat de rit i.v.m. de overigens weinige

wind ZO-3 bft richting Amsterdam zou gaan en dan kom je bij Golfbaan Waterland uit. De
eerste kilometers nog even het windbrekertje aan. Via het Keern en de Berkhouterweg
kwamen we bij de rotonde op de Middelweg uit. Daar werd aan de rotonde gewerkt en

werden we omgeleid naar de Grote Waal.
Geen enkel probleem. De volgende dag
lees ik in de krant dat er eigenwijze
fietsers zijn die er wel problemen mee
hebben. Nou ja, eigenwijze fietsers zijn
er altijd al geweest dus dat is geen
nieuws. Wij voelen ons niet
aangesproken want wij hielden gewoon
de omleiding aan. Via de Grote Waal en
De Hulk komen we op de Venneweg uit
en slaan linksaf. Op de Zesstedenweg
besluiten we de windbreker uit te trekken
want de temperatuur liep al verder op. Bij

de rotonde in de Provincialeweg en Scharwoude zien we een man en vrouw per toerfiets de
rotonde oversteken. Nou, had ik het over eigenwijze fietsers, daar reden er weer twee. Wij
bleven de Zesstedenweg volgen tot Oudendijk en vervolgden aan de andere kant van de N247
via de Hoornse Jaagweg naar Oosthuizen. Door Oosthuizen naar Middelie over de brug bij
Kwadijk volgden we rechtsaf het Oudelandsdijkje naar en door Ilpendam en daarna via de
Kanaaldijk en Watergang langs de N235 naar Het Schouw. Weinig wind en prachtig
fietsweer, wie heb ut, zeggen we dan. Nou wij, dat vertel ik net. Via Buikslotermeerdijk
komen we bij de Golfbaan Waterland aan. Als we onze fietsen daar parkeren staan we uit de
wind en in de zon. Het voelde weer warm en zomers aan op de laatste dag van deze droge
zomer. Binnen was het rustig, plaats zat dus om koffie te drinken. De bediening is zoals altijd
vriendelijk. Na de koffie, zonder iets erbij niet zwaarder thuiskomen als dat je weggaat, zijn
we weer opgeladen en vervolgen onze rit. Fietsen opladen is met deze temperatuur nog niet
nodig. We besluiten terug te fietsen via Het Twiske. We passeren al snel een hoog bouwwerk
van voor ons beiden de laatste werkgever Heddes Bouw. Het bouwketenpark was al
verwijderd en dan schiet het doorgaans aardig op naar de oplevering. Ik moet er niet meer
aandenken als timmerman al dat klauterwerk op de steiger, Gerrit als kraanmachinist was op
zo`n torenkraan helemaal in z`n element. Voordeel was wel dat we beiden een berenconditie
hadden door het betere klimwerk maar zoals het nu gaat zijn we ook wel tevreden. Op onze
route komen we bij een brug aan in het Kadoelenpad waar hekken de doorgang belemmeren.
Je kon er alleen zwemmend naar de overkant maar de keuze, zwemmen met een fiets tussen je
tanden of omrijden, gaf de tweede optie toch onze voorkeur. Niet veel later pakken we een
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bankje in Het Twiske om een broodje te nuttigen. Dit doen we bewust niet tijdens de koffie
om scheve gezichten van de bediening te vermijden.
Ze zijn vriendelijk, dus houden zo! We zitten aan het rimpelloze water in de zon, mooi toch!
We rijden weer verder en zien verderop een meisje lopen met een hermelijn aan het lijntje. Dit
hebben we beiden nog nooit eerder gezien. In Nederland worden bijna 18 miljoen mensen aan
het lijntje gehouden maar een hermelijn aan een lijntje is toch even wennen. Via Purmerland
en Purmerend fietsen we via de Oostdijk naar Oosthuizen. Vanaf Oosthuizen over de Hoornse
Jaagweg langs de N247 naar Scharwoude waar we onder het tunneltje doorrijden in plaats van
over de rotonde (wij wel) naar de Zesstedenweg aan de overkant. Via Berkhout, Slagterslaan
en Bobeldijk de Grootweg zijn we rond half vier weer thuis na 95 km en weer een mooie
fietsdag.

Koos

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

--------------------- KILOMETER REGISTRATIE ------------------------

Met nog de sluitingstocht te gaan zit het seizoen er al bijna weer op.
Het is dan ook weer tijd om de gereden kilometers op te geven.

Dit kan na afloop van de sluitingstocht op 16 oktober bij mij persoonlijk of digitaal via de
mail.

Stuur een mail met daarbij een foto van de kilometerteller(s). Het verzoek is om de gereden
kilometer ook in de mail te vermelden omdat het soms lastig leesbaar is vanaf de foto. Mocht
het niet lukken via de mail, deponeer dan de standen bij mij in de brievenbus.

Graag aanleveren vóór 22 oktober zodat het op tijd kan worden verwerkt.

Tot ziens bij de sluitingstocht,

Namens de toercommissie

Cees Wijnker

Oosteinderweg 56 Wognum
Email: wijnker.stam@gmail.com
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Dag Datum Naam van de tocht Soort Afstand Starttijden Organisatie

zondag 5 maart Openingstocht CT 40 km  09:00 uur Rob Dekker

CT 80 km  Hans Dekker

zondag 19 maart Lentetocht CT 80 km 09:00 uur Co Peerdeman en Kees Stam 

donderdag 
6 april t/m    

31 augustus

Sterritten naar   Brasa 

in Middenbeemster 

(optie De Rijp)

S.R. 50 km Toercommissie

zondag 2 april Omloop Noord-Holland CT 100 km 09:00 uur René Schouten en                                       

Arjen Hulshof

maandag 10 april Vrije tocht CT 100 km 09:00 uur Cor de Boer

zondag 30 april Voorjaarstocht CT 90 km 09:00 uur Kees Roodt en Kees Stam

zaterdag 

/zondag

13/14-mei Vrije tocht VT 90/130 km 08:00 uur Kees Roodt/Toercommissie

maandag 

t/m 

donderdag

22 mei t/m  25 

mei

Avondvierdaagse   20 of 40 KM  18:30 uur tot 

19:00 uur 

   

De Avond4daagse Commissie        

A4D 40 km  idem 

dinsdag 13 juni Zomeravondtour CT 50 km 18:30 uur Pé Groot, Jan van Etten

zaterdag of 

zondag

24/25 juni Tocht NFTU kalender/ 

vrije tocht

VT     
Toercommissie

zondag 2 juli 49e ronde 

IJsselmeer/Zuiderzee

CT 210 km 7:30 uur Co Peerdeman en 

Wim Broekhuizen 

zondag 2 juli 24e ronde Markermeer CT 155 km 9:30 uur idem

zondag 9 juli Zomertocht CT 100 km  8:00 uur Ernst Bagmeijer en??

zondag 20 augustus Ronde Omringdijk CT  140 km 8:00 uur Cor de Boer

vr-za-zo 1/2/3 

september

Clubweekend   CT ± 450 km -               Jan Hania en Simon Kuin   

zondag 17 september Najaarstocht CT     80 km          9:00 uur Pe Groot en 

Gerrit Dijkstra

zondag 1 oktober Van kust tot kust CT 100 km 9:00 uur Cor de Boer

zondag 15 oktober Sluitingstocht CT 40 km 9:00 uur Ruud Timmer en Dick Huibers

CT 80 km 9:00 uur idem

 

           CONCEPT     Toeragenda 2023

 kilometerstand inleveren tussen 11.00 uur en 13.00 uur.

De deelnemers aan deze ritten krijgen afzonderlijk bericht.

Niet op 27 april Koningsdag en 18 mei (hemelvaart) en 25 mei (avondvierdaagse)
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