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BESTUURSAMENSTELLING  VAN  TOURCLUB  LIMMEN

WILLY  LAMMENS,  VOORZITTER
Pinksterbloem 2
1902 SP Castricum
Tel 0251 652849
E- mail: willycycling@planet.nl

GERARD  KUIJS,  PENNINGMEESTER
Alkmaarderstraatweg 52
1901  DC Castricum
Tel. 0251 656779
E - mail: gerard.kuijs@casema.nl

ANDRIES  JELSMA, SECRETARIS
Rooinap 11
1906  VJ LIMMEN
Tel. 072 5020102
E - mail: a.jelsma@planet.nl

HARRY WULLINGS
Kerkweg 8
1906 AW LIMMEN
Tel. 072 5054266
E-mail: wullings27@zonnet.nl

TOURCLUB LIMMEN
Tourclub Limmen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Alkmaar onder nummer
37100952 als vereniging met beperkte handelingsbevoegdheid.
Statutair gevestigd te Limmen, Rooinap 11
De vereniging beoogt het recreatieve fietsen in de regio Limmen te bevorderen.
Het lidmaatschap bedraagt 10 euro per jaar.  Deze wordt na machtiging automatisch van de
rekening afgeschreven.
Het bankrekeningnummer is 3364 07 939

Lid van de Tourclub sinds 1997. Reed eerder bij de
Tourclub toen die nog in een oprichtingsstadium was.
Kan  goed afzien, maar geeft na al die fietsjaren nu
liever de pijp aan Maarten als de regen in hagel
verandert. Rijdt gemiddeld 8000 km per jaar.

Gerard fietst sinds zijn 35e. In 1992 werd hij lid van
TCL.  In het bestuur sedert 1994. Het liefst zit hij aan
kop bij de snelle groep. Hij rijdt gemiddeld  6000 km’s
per jaar. Gerard is een omnisporter: schaken, skieen en
schaatsen zijn hem net zo lief als fietsen.

Andries is lid van de Tourclub sinds 2005. Behalve
fietsen is hij een verwoed schaatser. Hoe kan het ook
anders als je geboren bent in Friesland.
In 2006 kreeg hij van de commissaris der Koningin een
oorkonde omdat hij de Friese Elfstedentocht zowel
geschaatst, gefietst en gewandeld heeft.
Van beroep is Andries docent scheikunde aan het
HBO.

Harry fietste ooit met een licentie als liefhebber. Een
paar jaar geleden heeft hij de fiets weer uit de wilgen
gehaald en fietst sindsdien bij TCL. Een flink verzet
en vaak op kop. Harry houdt van lekker doorfietsen
zowel in de zomer als in de winter. Maar wel in sociaal
verband!!. Samen uit en samen thuis.

Digitale informatie over Tourclub Limmen is te vinden op de website van
www.mtbfreakz.nl  en klik daar op de link naar www.tourclub Limmen.nl
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VAN DE VOORZITTER
Op de eerste plaats kan ik jullie melden dat de Tourclub een nieuwe secretaris heeft: Andries Jelsma. Andries is
een aantal jaren lid van Tourclub Limmen, is Fries van geboorte en behalve aan fietsen zeer verknocht aan
schaatsen.  Andries heeft op diverse plaatsen in Nederland gewoond, maar volgens zijn zeggen heeft hij het nu
met zijn vrouw toch wel gevonden in Limmen. We hopen dat Andries nog lang ons secretariaat kan en wil
verzorgen. Het bestuur heeft op passende wijze afscheid van zijn voorganger Kees Denneman, een zeer
geanimeerd etentje met de bestuursleden en hun dames bij Chinees restaurant Tjau Tjin aan de Mient in
Castricum.
Een half fietsseizoen zit er al weer op. Er zijn weer heel wat bandjes, kettingen enz versleten, sterke verhalen
verteld over hoe hard er gereden werd enz. Een paar mooie openingstochten in april en mei, dit jaar niet in het
water gevallen. Hoewel Tourclub een goede naam heeft in de omtrek, is de wielersport toch weer eens in
discrediet gebracht. Gelukkig niet door mensen van onze vereniging, maar wel uit onze buurt. Jullie hebben vast
wat over het voorval in Limburg gehoord, waar twee Beverwijkers de inzittenden van een achterop rijdende auto te
lijf gingen. Voor mij krijgen die een levenslang fietsverbod naast hun gerechtelijke straf voor dit afgrijselijk gedrag.

De mensen  in Limburg moeten toch wel een sik krijgen van al die tochten en wedstrijden die daar
georganiseerd worden? Zeker in het voorjaar is er iedere week wel een evenement voor amateurs, profs,
recreanten enz. Dat wordt nog eens dunnetjes herhaald in het najaar als ook het mountainbiken erbij komt. Mijn
ervaring is dat de Limburgers steeds vriendelijk blijven, goed, aan de horeca mankeert wel eens wat. Maar ik geef
het je doen, alle weken met een slakkegang of via een omleiding van je huis naar een bepaalde bestemming
moeten vanwege die vele fietsende medemensen, hetzij voor hun beroep, hetzij voor hun hobby waarbij velen zich
prof wanen. En dan als beloning voor het vele geduld in elkaar getimmerd worden.
De schrijvende pers heeft niet al te veel aandacht besteed aan dit voorval. Het maandblad Fiets heeft er een
stukje over geschreven. Wel zag ik kort na het voorval een discussieforum op Internet van de Provinciale Zeeuwse
Courant waar men kon reageren op de stelling dat recreanten zich blootstellen aan veel gevaren. Fietsen zonder
helm, geen bel, met dubbele rijen of in grote waaiers op een fietspad, rood licht negeren, geen voorrang geven,
fietsen over paden die grote onderhoudsachterstand hebben en nog veel meer. Jullie kunnen er zelf ook genoeg
bedenken.
In Vlaanderen dient een groep fietsers die groter is dan 20 man begeleid te worden door een auto met een grote
driehoek op het dak, knipperlichten aan èn op de rijweg, niet op het fietspad! Dat zie ik in Nederland niet
gebeuren. Toen ik  in het voorjaar een van de weinige keren eens mee reed met de Tourclub Limmen, waren we
met pakweg, veertig man vertrokken. Vanuit Limmen via Heiloo over de Zeeweg richting Kooimeer. Dat smalle
fietspad langs de Zeeweg leent zich volgens mij absoluut niet om daar een groep van veertig man over te laten
rijden. Achter elkaar ja, dan heb je een lint van honderd meter. Gebeurt er hier wat, dan heb je meteen een
domino - effect van over elkaar kletterende fietsers. Maar maak dat  eens wijs op een vroege zondagochtend aan
een chagrijnige politiedame die de groep kennelijk had opgewacht en autoritair naar het fietspad verwees. Ik
dacht dat politie er is om ook fietsers veilig ergens heen te leiden. Wat zou het een mooi gebaar geweest zijn als
zij en haar collega met zwaailicht achter ons aan had gereden tot  de afslag waar we  richting Vuilverbranding
gingen. Naar mijn gedacht was dit veiliger geweest dan met z’n  allen over dat fietspad van een halve meter
breed. Maar wie ben ik  om de wet aan mijn laars te lappen? We zijn niet in Vlaanderen.
Over fietsen in Vlaanderen kan  een aantal leden  meepraten. Het eerste weekend in juni vertrokken twintig leden
vergezeld door twee lieftallige dames naar Brugge. In dit nummer vertellen Jan Miggels en de betreffende dames
( Ramona en Annelies, juist, die ja, van vorig jaar op de Veluwe) hun belevingen van deze driedaagse. Langs deze
weg wil ik onze sponsoren voor deze tocht bedanken: Henk Portegies voor het gebruik van  zijn onmisbaar
gebleken bestelbus, Wil Brakenhof voor de aanhanger waar de fietsen van Limmen naar Zuidland mee vervoerd
werden en Henk Biesterbos die deze aanhanger achter zijn Jeep naar Zuidland en terug naar Limmen bracht. En
natuurlijk de famile Mellaard voor de koffie.

Het eerste artikel in dit nummer is geschreven door Harry Wullings,  een interview  met Wim Zonneveld die
zeventig jaar is geworden en daarmee een van onze oudste fietsende leden is. Verder vinden jullie een verslag
van Patrick Droog die met een groep Tourclubleden naar Mont Ventoux is geweest. Om te acclimatiseren aan die
pukkel, gingen ze eerst naar de Vogezen, om vervolgens door te reizen naar de Provence. Met weemoed heb ik dit
verslag zitten lezen. Ik was er graag bij geweest, maar ja, het leven bestaat uit keuzes maken.
Terwijl ik dit voorwoord schrijf , besef ik dat ik binnenkort met de nieuwe Fietsbel naar de drukker ga. Ik moet
daarbij denken aan het overlijden van Ben Lievering in mei van dit jaar. Hij overleed vlak voordat ik met mijn
wielerteam naar Olympia’s Tour vertrok. Daardoor kon ik helaas niet bij zijn afscheid zijn. Behalve als collega bij
de GGZ, waar hij de laatste jaren leiding gaf aan de drukkerij, heb ik veel met Ben van doen gehad bij het
wielrennen. Diverse keren is hij als begeleider met mijn voormalige wielersportorganisatie en Toerclub Ypestein
Heiloo mee geweest naar België, Spanje, Italië, Frankrijk, onvergetelijk waren deze reizen.  Ons clubblad wordt
gedrukt op de drukkerij waar hij de leiding had. Ik zal hem missen. Van deze plaats wens ik zijn familie nogmaals
veel sterkte met dit verlies.
Voor de rest van dit seizoen staan er nog enkele mooie ondernemingen op het programma. Zondag 5 augustus
de Kroone - Lieftingtoer door onbekend Noord - Holland, op 2 september een verrassingstocht en afsluitend de
Triangeltocht op zondag 23 september. Na deze tocht willen we met de leden en hun partner gezellig gaan eten
bij Chinees Restaurant Tjau Tjin, in de Burg. Mooijstraat. We hopen hier veel leden aan te treffen, zodat we er een
gezellige boel van kunnen maken. Als dit niet lukt....aan de charmante restaurantuitbaatster zal het niet liggen.

Willy Lammens
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DE  AGENDA VOOR  2007
ZONDAGRITTEN OP DE WEG
Deze ritten starten iedere zondag op de hoek van de Visweg en de Oosterzijweg in
Limmen. Als de zomertijd aanvangt rijden er twee groepen. Met het intreden van de
wintertijd rijden deze twee groepen weer samen en vertrekken dan om 8.45 uur.

Groep 1 vertrek 8 uur 30 afstand 80 -100 km   max. snelheid 35 - 40 km / u
Groep 2 vertrek 8 uur 45 afstand 60 -80    km  max. snelheid 30 - 35 km / u
Verder zijn er nog mogelijkheden om samen te rijden op dinsdag- en donderdagmiddag.
Vertrekken om 13 uur 30 vanaf de bovengenoemde plaats. Afstand en tempo worden in onderling overleg bepaald.

Eenmaal per maand is er een gezamenlijke tocht, waaronder een meerdaagse. Deze tochten
vertrekken bij Café De Lantaarn in Limmen en de start is om 8.00 uur. Voor het seizoen 2007 zijn
de volgende tochten gepland:

AUGUSTUS
Zondag 5 augustus
De KROONE - LIEFTINGTOUR. Dit wordt  weer een mooie rit  langs pitoreske punten in “De Noord”. Een herhaling
van vorig jaar. De koffie tijdens de pauze wordt aangeboden door de firma Kroone - Liefting. De afstand bedraagt
ca. 120 km en de leiding berust bij John Vader en Marcel Bliek.

Zondag 26 augustus
De Ronde van Limmen. Ook dit jaar kunnen de recreanten en zeker de Tourclubleden hun beste beentje
voorzetten in een koers door het centrum van Limmen. En gezelligheid is troef natuurlijk. Vergeet niet:  Deelnemen
is belangrijker dan winnen. Oh ja? Ja. Inschrijven kan bij Elly Koot, Dusseldorperweg 15 in Limmen. Telefoon: 072
5052898. E-mail: qjm.koot@quicknet.nl
We hopen heel veel blauw - wit - rode tenues door het dorp te zien rijden !!!!!!!!!

SEPTEMBER
Zondag 2 september
Een extra rit. Bestemming en leiding nog onbekend, maar Willy Lammens zal iets leuks bedenken.

Zondag 23 september
De TRIANGELTOCHT; o.l.v. Gerard Kuijs. Bestemming is dezelfde als in 2006,  richting Leiden en terug door de
Haarlemmermeer over een afstand van 150 km.  De koffiestop is Oude Ade en deze wordt aangeboden door De
Triangel Groep.  Dit is tevens de slotrit van TC Limmen.
Daarom willen we ‘s avonds met de deelnemers van deze tocht en andere leden  gezellig gaan eten in Castricum
bij Tjau Tjin, in gezelschap van de partners. Omdat we dit vooraf moeten reserveren, willen we graag weten
hoeveel mensen er deelnemen en wie er mee gaan eten. Gelieve dit uiterlijk 9 september  via e- mail of schriftelijk
door te geven aan Gerard Kuijs.

OKTOBER
Vanaf  28 oktober rijden beide groepen samen. Vertrek om 8. 45 Visweg / Oosterzijweg

Vrijdag 26  oktober:
ALGEMENE LEDENVERGADERING

in de Lantaarn
met gastspreker: Frank Kramer, met als onderwerp

sportblessures en het herstel daarvan
aanvang  20.30 uur
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DE WERELD ROND GEFIETST
WILLEM ZONNEVELD 70 JAAR

Zeventig jaar worden, de aardbol rond gefietst en er nog als een Adonis uitzien. Reden voor de redactie om
met de persoon in kwestie een interview te houden.
“Is het nou Willem of Wim?”
Ja, dat maakt niet uit, thuis noemen ze mij
Wim en op de bouw en op en rond de fiets is
het Willem. Ik werd ook nog wel eens IJzeren
Wumme genoemd ( vrij naar Wim van Est)”.

We zitten samen aan de huiskamertafel om
een interview af te nemen voor het clubblad
van Tourclub Limmen. Willem is op 24 mei
2007, 70 jaar geworden. Hij is een van de
oudste zoniet het oudste actieve fietslid van
onze tourclub. Bijna geen zondag, woensdag
of vrijdag wordt door Willem overgeslagen
om de fiets te pakken en tussen de 60 of 90
km af te leggen.

“Ik ben in Uitgeest geboren als oudste van
elf kinderen. Mijn moeder is 94 geworden en
mijn vader is maar 54 geworden. Pa was
timmerman. Dus dat ben ik ook geworden.
Ja dat ging toen zo. Schilder vond hij maar niks. Dan had je in de winter geen werk. Ik ben naar de
ambachtschool geweest in Amsterdam. We gingen met nog twintig uitgeester kinderen met de trein om zeven
uur weg en kwamen ’s avonds om zes uur weer retour. Mijn opa had een tuinderij en daar was altijd wel wat te
doen. Dus na school en op vrije dagen kon ik aan de bak. Handen uit de mouwen van de overall die voor je klaar
hing.
De diensttijd heb ik in Ossendrecht en in Haarlem doorgebracht. In Haarlem ben ik begonnen met fietsen.
Voor die tijd fietste ik al, maar dat was meer wie het eerst bij het bordje van de volgende plaats was. Op gewone
fietsen wie het hardste kon.
Mijn eerste racefiets kocht ik voor 135 gulden. Mijn oom wist in Amsterdam een mooie racefiets te koop. De zoon
van zijn baas hield op met fietsen dus zijn fiets kon mooi naar Willem.
Ik zat met Fred Wijman in dienst in Haarlem. Fred, die al een tijdje fietste, had een verzoek ingediend om drie
keer per week ’s middags te mogen trainen. Hé, dacht ik, dat wil ik ook wel. Ondanks dat ik eigenlijk nog nooit
echt gefietst had heb ik ook zo’n verzoek ingediend. Eind van het liedje was dat Fred en ik drie dagen in de week
s ‘middags door Noord-Holland konden gaan fietsen. We gingen dan ieder thuis eten en spraken af dat we
elkaar om 20.00 weer zagen bij de spoorbomen om dan weer terug naar de kazerne in Haarlem te fietsen.
Ideaal.
Later ben ik altijd na het werk blijven trainen, er moesten centjes worden verdiend. Soms nam ik een middag vrij
om te fietsen. Mijn eerste wedstrijdjes maakten me duidelijk dat er nog veel te leren was.
Tijdens de militaire kampioenschappen werd ik van de weg gereden. Ik zat veertien dagen thuis met schaaf- en
vleeswonden. Maar wat nog meer balen was dat mijn fiets kapot was. Met zuinig leven en op elk vrij moment
bijklussen zorgde ik ervoor dat mijn materiaal weer in orde kon worden gebracht.
Ja, zo was ik het gewend, niet dat we thuis wat tekort kwamen, maar met elf kinderen leer je wel dat het allemaal
niet vanzelf gaat.
In het tweede jaar van mijn wielerloopbaan ging het beter. Ik deed mee als nieuweling aan het tournooi van
Olympia in Midden Beemster. Ik werd veertiende  in de series en in de finale werd ik elfde. Ik ging met mijn
eerste vaantje en een beker naar huis. Ja, natuurlijk ging alles voor en na de koers op de fiets.
In de ronde van Zaandam van 1958 werd ik derde . Ik stond in drie weken drie keer op het podium. Eerst werd ik
tweede  in Hoorn en in de week daarna was ik  derde in Limmen. In de derde week werd ik derde  in Castricum.
In het volgende jaar werd Willem negentiende in de ronde van Limmen. Nog in de laatste ronde leek hij vierde
te gaan worden. Helaas nam hij de bocht te ruim en vloog eruit. Ik was een goede tijdrijder en een aanvalllende
renner”.

In het goed verzorgde plakboek zitten veel foto’s van Willem op kop, sleurend aan een klein of groter groepje. Ik
was een peletonrijder met grote clubliefde. Mannen als Jan Groot en Ab Geldermans hebben dankbaar en vaak
gebruik gemaakt van de diensten van Willem.
In 1960 was de clubkampioen lange afstand niemand minder dan Willem Zonneveld, een prestatie waar hij nog
nog terecht trots op is.
In 1961 werd hij met twee andere BRC renners opgesteld voor Olympia’s Tour.
Jammer genoeg heeft dat avontuur maar zestig km geduurd. Op de dijk naar Nieuwpoort wilde een brede
Amerikaanse auto van een official langs de renners. Het ongewenste contact tussen renners en auto eindigde
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voor Willem onder aan de dijk. Een gescheurde knieschijf was het vervelende gevolg. Voorlopig was  het fietsen
van de baan.
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en de fiets wordt toch weer uit de schuur gehaald. Persoonlijke
successen worden er dan ook nog geboekt. Een voorbeeld daarvan is een sluitingtijdrit van Wijk aan Zee via
Bergen en Alkmaar.
In Bergen aan Zee, vraagt Willem of de mensen nog andere renners hebben gezien. Blijkt niet het geval te zijn.
Verkeerd gereden dus. Alsnog haalt Willem renners in die hij daarvoor al een keer had ingehaald. De 7e of  8e

stek was uiteindelijk de knappe notering.

Willem is 12 jaar lid van
Tourclub Limmen Daarnaast is
hij 50 jaar lid van BRC
Kennemerland . Daarvan is hij
48 jaar een zeer actieve
vrijwilliger. Hij bouwde drie
juryhokken voor die club.  Het
laatste juryhok op het terrein
van BRC, de Belt, is door
Willem in een kerstvakantie
gemaakt. Hij had het geheel in
Pre-fab in de loods gemaakt.
De bestuursleden waren
verbaasd. Ze hadden het nog
maar een paar weken geleden
aan hem gevraagd of hij het
kon bouwen. Nu wilde Willem
alleen maar even weten wie er
zaterdag kon komen helpen.
Graag een beetje vroeg want
dan kon ’s middags  de
loodgieter het dak nog even
komen afplakken.

Wat begon met ophalen en
brengen van lottoformuliertjes,
leidde tot een

bestuurslidmaatschap van 6 jaar en een eindeloze reeks van handen uit de mouwen - zaken . Waaronder één
jaar redacteur van het clubblad van BRC maar dat was zweten. Met graagte heeft hij dat weer aan een ander
overgelaten.  Nee, dan liever de schouders er onder en je handen laten wapperen. Van entree heffen en het
plaatsen en versjouwen van afzettingen. Alle in het oogspringende trespaborden op de club zijn van de hand van
Willem. Nu nog steeds draait hij zijn hand niet om voor het maken van een trap of iets dergelijks. Wat zijn ogen
zien kunnen zijn handen maken.
Dinsdagmorgen is het vaste prik voor de koffie bij Jos Liefting. Daar wordt gezellig fietslatijn gesproken en
vooral ook veel gelachen, zeker als Joop Beers er is.

In de Tour de France waarbij Tommy Simpson overleed was Willem op vacantie en toeschouwer bij die etappe.
Hij herinnert zich nog hoe heet het was. Als je niet bleef bewegen met je voeten dan plakte je aan het asfalt vast.

Willem is twee jaar ploegleider van de Steenman-Huypen formatie geweest. Namen als Ruud Haller, Piet
Slikker, Nico Hendriks en Lies de Vries zullen sommigen nog bekend in de oren klinken. Primitief was het wel.
Het ging nog in geleend busje van Henk Twisk. Daar mocht niet in de koers mee gevolgd worden. Dus regelde
Willem met Sjefke Jansen van de sterke Mars formatie of met Joop Stoop van Peugeot dat hij tijdens de koers
met hen in de auto mee kon. Renners als Harm Ottenbros, Tymen Groen en Piet de Wit waren toen de toppers.
Daar leerde Willem veel van. Ze maakten me wegwijs in het ploegleiderschap die Sjefke en Joop.

Tien jaar geleden brak Willem zijn heup. Op de kerkweg in Limmen raakte zijn fiets die van zijn fietsmaat en
boem, voorlopig weer uitgeschakeld. Twee keer werd hij aan een hernia geopereerd.  Van de laatste operatie
hield hij een permanent ”prikkelend” been over. Je zult hem er zelden over horen. Typisch Willem.

Willem leerde zijn vrouw kennen in de Ooievaar in Uitgeest. Bijna 45 jaar waren ze samen. Helaas is Melie vorig
jaar plotseling overleden. Een foto van Willem en Melie op de Keuterberg die door zoon Dennie is gemaakt laat
zien dat ze samen met veel plezier hebben gefietst. Nog even kijkt Willem, liefdevol naar de foto die hij pas
geleden in een mooi lijstje had gedaan. Een ontroerde ijzervreter.

Clubkampioenschap 1959
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Sinds 1990 houdt Willem zijn tochten bij in schriftjes. Zorgvuldig staat vermeld, datum, dagstand, afstand en de
route en omgeving. Als er een klein lettertje M bij staat wil dat zeggen dat Melie mee was. Weer zie ik die
bewogen blik.
Niet alleen op de fiets heeft Wilem bijzonder dingen gedaan ook heeft hij verschillende hardloop wedstrijden
gewonnen. Hij presteerde het om op koninginnendag ’s middags de ronde van Uitgeest te winnen en ’s avonds
een fakkelloop naar de pier als winnaar af te sluiten en vijf dagen later de bevrijdingsloop in Schoorl te winnen.
“Ja, ik was toen net 30 en echt wel in een topconditie, wat een week”.

Schaatsen heeft hij met de paplepel ingegoten gekregen. Zijn moeder was een niet onverdienstelijke schaatster
in haar tijd. Hij
herinnert zich zijn
ouders zwierend
schoonrijdend met
een mooi gekleurde
stok waaraan de
kinderen dan konden
hangen om te leren
schaatsen.
In Uitgeest won
Willem nog eens
een  koppelwedstrijd
met zijn broer. In een
revancherace van de
Elfsteden-tocht, die
door Paping werd
gewonnen, op het
bevroren IJsselmeer
van 185 km vanuit
Medemblik werd hij
ondanks nadat hij
een schaatspunt van
een medestrijder in
zijn knie gekregen
had 21e en had net
geen prijs.
Als ik Willem vraag
of hij een geheim

heeft, kijkt hij mij glazig aan.
” Nee, het is net als toen ik ging hardlopen. Ik kon het helemaal niet, maar door het te gaan doen en vol te
houden krijg je het vanzelf onder de knie. Ja een beetje natuurkijke aanleg, maar het gaat om inzet en training.”

Een van de mooiste rondjes die je in Noord-Holland kunt fietsen vindt Willem als je door de Wogmeer fietst,
langs Bobeldijk, Avenhorn, Rustenburg en Hoorn.

De clubliefde wil Willem graag nog even onder de aandacht brengen. Bij BRC zijn de meeste bestuurders,
juryleden en vrijwilligers rond de 65 jaar. Het is tijd voor nieuw bloed.
Graag zou hij ook zien dat er meer leden van de Limmer tourclub op maandagavond om 19.00 uur op het
parcours van BRC op de Aaghtenbelt komen fietsen. Je hebt er geen licentie voor nodig wat je kunt op een
dagkaart je gang gaan. Hier spreekt een man met liefde voor de sport. Met liefde voor de club. En dat hij al een
keer de afstand van de aardbol op de fiets heeft afgelegd is hem niet aan te zien. Hij oogt fit en fris, weer klaar
voor de volgende tocht.

Harry Wullings

Start Ronde van Noord Holland 1961; rechts op de foto Wim
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DRIEDAAGSE BRUGGE 2007: SNELLER DAN OOIT MAAR VEEL PECH, TOPBEGELEIDING

Eerste dag: 160 km
Op vrijdagochtend 1 juni stond eenieder monter bij de Lantaarn in Limmen om per auto te vertrekken naar
Zuidland in Zuid Holland. Het was prachtig weer en de autotocht verliep voorspoedig zodat we om 9u15 bij het
bejaardenhuis in Zuidland stonden. Daar werden we opgewacht door één de gebroeders Mellaard die ons
ontving met koffie en koek. Nadat Graham als laatste was gearriveerd (had nog een transactie om 9 uur), gingen
we van start.
De twee broers Mellaard ( hele aardige kerels) waren door
onze voorzitter ingehuurd als voorrijder, met dien verstande
dat ik niet wist dat zij al jaren door weer en wind in de
polder trainen, maar dat veranderde snel. Na de afdaling
van de Haringvlietbrug ging het in vliegende vaart naar de
Zeelandbrug waarbij snelheden van 36 km per uur niet
werden geschuwd. Henk Portegies en ik keken elkaar eens
aan en dachten er het onze van en verzochten de heren om
ietsje vaart te minderen. Uiteindelijk resulteerde dat in een
gemiddelde van 30.5 km bij onze eerste stopplaats de
Zeelandbrug waar onze Annelies en Ramona ( jawel, die

van vorig
jaar) ons op stonden te wachten met kofiie, koeken, water en
alles wat nodig is om een mens qua energie op peil te
houden.
Vanaf de Zeelandbrug gingen we  richting Vlissingen maar
door een lekke band misten we aldaar op één minuut de boot
naar Breskens, zodat we een half uur moesten wachten (op
zich geen straf). In Oostburg voegden de dames zich weer bij
ons, want die waren via de Westerscheldetunnel gereden.
Na de prachtige boottocht en de stop in Oostburg begon de
lucht enigszins te betrekken en na nog een lekke band en
met de eerste keitjes in zicht begon het zowaar te regenen. In
België bleef het regenen en we moesten op het laatst ook
nog over een fietspad omringd door rabarber rijden, dat was
geen pretje en volgen Sjaak Lute zelfs gevaarlijk.
Uiteindelijk arriveerden we dan rond vijf uur in Hotel

Cordoeanier, waar na een kort biertje en een verfrissende douche een heerlijke warme maaltijd werd
geserveerd. Opvallend was wel dat de kip die opgediend werd de omvang had van een struisvogel, wat mij deed
denken aan het hormoonschandaal in België van enkele jaren terug.
Na de maaltijd gaf Willy Lammens nog een korte rondleiding door Brugge zodat ook aan de culturele aspecten
van de trip kon worden voldaan, terwijl anderen zich aan kortewhisky proeverij waagden.

Uiteindelijk lag een ieder op tijd in zijn mandje, want de
volgende dag zou het gebeuren………….

Tweede dag:  140 km
Na  een uitstekend ontbijtbuffet ging het rond negenen via de
diverse klimmetjes en wat kasseienstroken op weg naar
Oudenaarde. Na de eerste stop begon dan het betere
klimwerk en in een mum van tijd was ik laatste, da’s niet erg
want tenslotte is fietsen een hobby. Toen iedereen weer bij
elkaar was gingen richting de Oude Kwaremont. Daar begon
het feest; voor deze puist moest eerst een kasseistrook
worden overwonnen,waar  de derailleur van Wil Brakenhof
zijn fiets afbrak. Dit werd echter in eerste instantie niet
opgemerkt, iedereen dacht aan een lekke band,
ondergetekende stelde voor om maar vooruit te gaan zodat
het peloton eens echt vaart kon zetten. Ik zou dus fietsen tot
ik een brug tegen kwam, na een half uur kwam ik in het
dorpje Avelgem waarbij ik moest kiezen links of rechts,
verstandig vroeg ik aan een mevrouw waar de brug was, zij
keek mij verbaasd aan en zei: “er is hier geen brug” Na drie
kwartier wachten dacht ik dat ik de mannen wel kwijt zou zijn
en begon te bedenken hoe ik via een vlakke route terug zou
kunnen keren naar Brugge. Echter vijf km terug richting

Oudenaarde stonden ze braaf te wachten op Wil wiens fiets door een zeer bereidwillige Belg voorzien was van
een nieuwe derailleur. Kortom het klimmen kon beginnen. Op de Oude Kwaremont brak na enkele meters de

Bovenaan de Patersberg

Gerard Mellaard op kop

Haringvlietbrug
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ketting van Henk Portegies, zodat deze te voet naar boven moest,
opnieuw verzamelen, ketting maken, bleek niet te maken. Verder
op weg naar de Patersberg. Inmiddels was het reeds in de
middag en we hadden nog een heel programma voor ons, enfin
de Patersberg dan maar, een kreng van een ding, net als je
denkt dat je er bent komt er nog een steil stuk, kortom ik haalde
het net niet, dat werd lopen het laatste stukje gelukkig was ik niet
de enige. Voor het tourboek is wel vermeldenswaardig dat
Gerard Kuijs op beide bergjes als eerste boven was en ook dat
de oude GIOS van Jan Veldt zonder mankementen de top haalde.
Na dit “klimmetje”zouden we er nog één doen en ons dan
verzamelen in de Ronde van Vlaanderenstraat voor de
groepsfoto, echter nu waren we de bus kwijt, Wil weer terug en
zowaar zij waren weer gevonden. Na een kort overleg werd
besloten terug te keren naar Brugge via de “mooie route” zo
gezegd zo gedaan en zo kwamen we rond half zes terug in het
hotel. Nou ja iedereen, ikzelf had 13 km voor het eind besloten
dat het welletjes was, al hadden we nog een kilometer
gemoeten het was op.
Maar ja een douche en een paar dorstlessers en weer het
mannetje op naar het diner . Dit was geregeld door Annelies en
Ramona die met lijf, leden en •20.- borg hadden gestaan bij de
gerant van het restaurant. Het was geweldig, de sfeer aan tafel was uitermate gezellig en er was een ruime
keuze in eten en drinken, kortom rond 1 uur ging een ieder voldaan van tafel. Daarna weer de gebruikelijke
taferelen, whisky proeven op het terras een biertje een blotebillenshow, Gerard die het hotel niet kon vinden, het
bleef nog een tijd onrustig in Brugge.

Derde dag:  140 km

Iederen vroeg uit de veren want de thuisreis werd aanvaardt,
eerst weer tussen de rabarber door richting Damme waar we
werden opgewacht door een broer van Willy. Deze begeleidde
ons in de richting van Nederland zodat we in Sluis weer de
bekende verkeersbordjes tegen kwamen. Via Cadzand ging het
langs de kust naar Breskens met het veer naar Vlissingen van
daaruit richting Middelburg en Veere. In Veere hebben we nog
even de haven bekeken en wat stadsgezichten bewonderd,
waarna het via het Veerse meer, de Oost West weg,
Banjaardweg en de Neeltje Jans richting Burgh Haamstede
ging.
Aldaar werd nogmaals wat verfrissingen gebruikt, het was warm
en alles hadden we tegenwind, om vervolgens verder te gaan
om uiteindelijk tegen vier uur weer in Zuidland aan te komen.
Vervolgens konden we bij één van de heren Mellaard douchen
om fris en fruitig naar Castricum terug te keren

Rest nog te zeggen:
- Ik heb niet mijn fiets doorgezaagd,

maar ben woensdag gewoon weer
gaan fietsen

- Patrick op dag twee door onze dames
naar bed werd gebracht

- Dat bij voorkeur op de laatste dag
niet meer dan 120 km mag worden
gefietst

- Dat zelfs je vrienden ineens op kop
gaan sleuren, wie kan je dan nog
vetrouwen.

- Ik misschien mee ga naar Schotland

Jan Miggels

Jan Bruin heeft er schik in

Langs het kanaal Brugge - Sluis

Over de Grevelingendam
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BESTE MENSEN DIE VAN FIETSEN HOUDEN!

Ternauwernood hebben wij het wielerweekend van
Limmen naar Brugge  overleefd. Het was een barre
tocht!
Om half zeven ’s morgens werden wij door Martien
Kleverlaan opgehaald in Alkmaar. Martien is een
schat, maar die tijd is gruwelijk!!!! Gezellig met zijn
drieën voorin de auto schept een band. Maar helaas
moesten we in Limmen al weer uit elkaar en ging de
reis zonder Martien in de rode bus van Henk
Portegies verder. Eerst nog even gedag zeggen aan
de bekenden van vorig jaar en voorstellen aan Hidde,
Jan Veldt, Graham, Jelte Koopman en nog een
andere limmertourclubmaat…
Op het jullie overbekende eiland Voorne kwamen nog
twee fietsers op de proppen, de bekende zeeuwse
meisjes Han en Gerard Mellaard, waar we ten huize van Han heel gastvrij ontvangen werden met koffie,
ingeschonken door de vrouw van Gerard.
Spannend, spannend, we gingen nu toch echt weg. Iedereen vertrokken, wij er achteraan met de bus en de
toeters: Pèèèèèèèp!!!!!!!!! Alleen waren Ramona en ik de enigen die dit leuk vonden dit jaar, anderen keken ons
lichtelijk vernietigend aan. Maar dan is Ramona op haar best en toetert er nog even extra op los.
Na het volgen van ons peloton, het opwachten, stoppen, voorzien van eten, drinken, opbeurende verhalen,
massages, insmeren met zonnebrand, sjansen met Sjaak, Patrick, Willy en Penning (koosnaampje voor Gerard
van de meiden – nvdr),rustig maar mannen, de andere namen zullen we niet noemen, nou, ok dan, alleen die
van Johan nog, kwamen we vrij gemakkelijk in Brugge aan. Grote klasse was het achteruitparkeren van Ramona
in het straatje van ons hotel. Want Willy vergeet nog wel eens dat straatjes voor fietsers niet altijd toegankelijk
zijn voor auto’s….
Vandaar dat we ook wel eens op het grote Marktplein van Brugge belandden, waar wij geïrriteerd door de
plaatselijke bevolking bekeken werden: “ Awel zeg, die Ollanders ook!”

Aangekomen bij het hotel werden we vriendelijke welkom geheten door Veerle op de plek waar Henk Portegies
bijna verongelukte (glijpartij en rode bus). Het hotel zag er knus en huiselijk uit. Iedereen had een vorstelijke
suite, alleen Ramona en Annelies sliepen in
een bezemkast. We lagen opgebaard met z’n
tweeën in een twijfelaar en hoorden letterlijk
Wils, Patrick en Johan douceh en naar de WC
gaan. Maar om met Pennings woorden te
spreken: “Dat kun je verwachten voor 25 euro”.
Er zijn toerclubs Penning, waar ze echt heel blij
met ons zouden zijn en ons de beste kamer
zouden geven!!!!!!!!
Zaterdag was de tweede dag. Bijtijds bij het
ontbijt aanwezig, was de opdracht van Willy.
Jaja, leuk bedacht Wil, iedereen was allang
aanwezig toen jij veel later met opgestreken
gezich en kleine oogjes de eetzaal binnenkwam.
Drank maakt meer kapot dan je lief is. Na een
dag met materiaalpech en een borrel bij het
hotel, was het tijd om te gaan eten.

“Die kant op, Willy?”

Brugge, die scoone
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Willy had de avond ervoor
verteld dat we niet in het hotel
konden eten. Dus daarom
moest iedereen voor zichzelf
een restaurantje zoeken, want
de groep zou te groot zijn (22
personen) om ergens
gezamenlijk te eten. “Dat is op
zaterdagavond in Brugge echt
niet te doen. En ik heb er een
beetje ervaring mee…..” Ja,ja,
leuke grap Wil (rare jongens
die belgen), je moet gewoon
in zo’n tent lopen en
informeren of ze plek hebben
de volgende dag! En
aangezien dat het geval was,
hebben we gezellig
gezamenlijk met 22 personen
gegeten en gedronken in een
leuk restaurantje in Brugge
……op zaterdagavond.
Daarna is de echte harde kern
(sorry, Sjaak en Jan, dat
waren jullie niet) naar een pub
gegaan. Eenmaal binnen had Jan Veldt besloten om met Annelies te dansen. Begeleid door een livezanger
stond Annelies vacuüm met Jan op de dansvloer. (Het is nog lang onrustig gebleven in Brugge). Later sprong

Penning in het rond en ook Patrick was van de
partij.
Mochten er vrijgezelle vrouwen zijn die dit
lezen: leuke, sportieve wielrennende man
zoekt contact met leuke vrouw(en). Referenties
op te vragen bij Ramona en Annelies. HELP
PATRICK AAN DE VROUW!
De derde dag begon weer vroeg en dit keer
was Willy ook op tijd in een fraai fietspak. Toen
ik een compliment gaf over zijn mooie roze
tenue, was zijn antwoord: “Dat is geen roze,
maar cyclaam”.  Ik heb al ’n hoop gehoord,
maar dat belgen geen kleuren weten te
benoemen is nieuw voor mij. Maar het blijft een

schat hoor, die Willy met zijn
pretogen en bijgewerkte
wenkbrouwen.
Na een mooie route kwamen we
uiteindelijk terug in Limmen.
Ramona en Annelies arriveerden
een uurtje later bij Pennings  huis,
omdat hij was vergeten ons op te
wachten toen we wegreden bij de
zeeuwse meisjes. Bedankt!!!
Al met al waren het weer drie
geslaagde dagen. We vinden jullie
gezellige, hulpvaardige, lieve en
kneuterige mannen. We voelen ons
prettig bij jullie en heel welkom.
Verder hebben we veel gelachen,
gedold en en plezier gehad. Hé
mannen, ’t allerbeste en tot ziens!!!!
PS. Harry bedankt voor de privé –
healing!

Ramona en Annelies

Het team van Graham: Verheer Van der Plas Notarissen

Goedgeluimd onderweg over Zeeuwse wegen

Een lekke band hoort erbij
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DE MONT VENTOUX BEDWONGEN DOOR TOURCLUB LIMMEN
IN HET SPOOR VAN TOMMY SIMPSON

In de vroege morgen van vrijdag 15 juni melden zes enthousiaste wielrenners zich bij het huis van Gerard Kuijs.
Samen hebben ze het plan opgevat om dit jaar af te reizen naar de Vogezen en later in de week een bezoek te
brengen aan een enorme kanjer in de Provence.
Het enthousiasme is dermate groot dat het inladen van de wagens op een dusdanig chaotische manier gebeurt
dat menig reeds overleden crisismanager zich zou omdraaien in z’n graf.
Nadat we in paniek hadden besloten dat Henk Biesterbos zijn fietsendrager dan maar moest gaan halen bleek
later toch alles te passen en konden we, de twinnyload achterlatend, op pad.
Aankomend in de Vogezen blijkt het weer dusdanig slecht, dat we afzien van een verkennend fietsritje en
besluiten om een frans café op te zoeken. Tijdens deze zoektocht komen we een groepje Volendamse
wielrenners tegen. Zij hadden “heerlijk” gereden maar aan het trillen van de ledematen was te zien dat de eerste
onderkoelingsverschijnselen zich van hen hadden meester gemaakt. Kortom dat beloofde wat!
De volgende dag blijkt het prachtig weer. Af en toe een buitje dat ervoor zou zorgen dat de temperatuur tijdelijk zo
snel omlaag ging waardoor de vingers van Henk Biesterbos een kleur vertoonde die gelijk is aan de kleur van
het a4-tje waarop dit verhaal staat afgedrukt. Volgens Henk is dat heel normaal en we maakte ons er verder geen
zorgen over.
De route gaat over drie colletjes richting de Petit Ballon. Ik weet niet waar de naam “Petit” vandaan komt maar
“klein” was hij echt niet. Eerst een stuk door het bos, daarna nog een stuk over de kale vlakte klimmen. Gerard
Kuijs liet hier al zien dat hij lekker in vorm was. Hij lag, op de top, lui achterover in het gras wachtende op de rest
die er “iets” langer over deed.
Na de afdaling hebben we aan de voet van de col du Platzerwasel een heerlijk soort Pizza gegeten. De stop was
niet zo slim gepland omdat de klim van de Platzerwasel, die na het eten volgde, zo enorm was dat dat er voor
zorgde dat ik die ‘Heerlijke” pizza nog 3 keer gegeten heb. Na de gruwelijke klim volgde een kleine afdaling
waarvoor het eigenlijk niet nodig had geweest om een windjackje aan te trekken. Frans Schermer liet met een
paar duidelijke verwensingen weten dat hij wel een iets langere afdaling had gewenst en niet zat te wachten op
weer een klim. S’avonds bij het eten krijg ik van Henk Biesterbos een boekje in de handen  waarin staat dat de
koninginnerit in de Vogezen bestaat uit de beklimming van de boven- beschreven cols. Je zou dus denken dat we
het zwaarste wel gehad zouden hebben!!!
Eenmaal terug bij het Hotel sluiten Jacob de  Maar en Hans Frederiks zich aan bij de groep.
Hans laat direct weten dat alles in teken zal staan van de tijdrit op de Mont Ventoux.
Hij is heel benieuwd wie tweede zal worden omdat de eerste plaats voor hem al vast staat.

Tableau de la troupe, genomen bij Gorges de la Nesque
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Op mijn opmerking “Hans, kijk nou uit want straks valt het tegen” kan hij dan ook alleen beantwoorden met “Wat
bedoel je met valt tegen, is het dan zo’n klein prijsje?” Hans heeft zich voorgenomen om tot het uiterste te gaan
en mocht het onverhoopt mis gaan wil hij naast het monument van Simpson opgebaard worden.

De nacht gaat over in de morgen en we staan dus met twee verse krachten aan het vertrek.
Route over de Ballon d’Alsace. Dat is de berg waar Eddy Merkx voor zich voor het eerst in de Tour van zich liet
horen. Na een beschuldiging van doping gebruik reed hij iedereen op een hoop. De beklimming viel niet tegen
en liep gelijkmatig. Boven op de top nemen we de fietscarrière van Gerard Kuijs door. Het schijnt dat hij ooit een
racefiets had met een abusslot van een kilo. Volgens Frans Schermer was dit niet professioneel genoeg en hij
heeft zonder dat Gerard het wist het slot verwijderd. De volgende morgen heeft Gerard gelijk door dat z’n slot
weg was. De enige opmerking die hij maakte was “Dat heb ik weer, hebben ze m’n fiets laten staan maar
hebben ze m’n slot gestolen”!!!
In de loop van de dag eten we een bord spaghetti dat alleen door Hans en Gerard geheel verorbert werd. Na het
eten snel naar de volgende klim. Frans deponeert zijn spaghetti bijna aan de voet van de Col d’Odern. Daar
wordt na enig advies direct zijn zadel 1,5 cm lager gezet en blijkt hij plots over de klimcapaciteiten te bezitten van
een jonge gazelle.

Tot slot van de Vogezentocht moeten we natuurlijk ook even langs  bij de Grand Ballon.
Hierbij was niet te voorkomen dat we de Platzerwasel nog een keer moesten beklimmen. Halverwege de
beklimming werd ik bijna aangevallen door een echte slang van circa 1,5 meter. Ik moet zeggen dat de klim
plots een stuk sneller ging.
Boven snel het windjackje weer aan en weer de te korte afdaling in. Het geheugen van de gemiddelde
wielrenner is blijkbaar aan de korte kant want bijna iedereen had z’n jackje weer aan en begon bij het klimmen
van de weg weer te vloeken.
Door materiaalpech kon Ben Imhann niet verder naar de Grand Ballon en samen met Harry en Henk zijn ze
eerder naar het hotel vertrokken. De klim naar de Grand Ballon maakte weinig indruk op me. Hoewel ik er totaal
doorheen zat heeft zijn kleinere broer me meer pijn gedaan.Via een gedeelte van de Route du Crête zij we
afgedaald naar het hotel. Bij het hotel snel de fietsen schoongemaakt. Hans vond dat niet nodig en dat
“vieze”ding moest dus gewoon bij Jacob in de auto. Jacob was daar op voorbereid met grote plastic zakken, dus
echt problemen waren er niet.

Tijdens de rustdag zijn we afgereisd
naar die enorme kanjer in de
Provence.
Samen met Henk in de Grand
Cherokee (4,0 liter 6 cilinder) hebben
we op de Route du Soleil de
plaatselijke benzinestations een
goede dag bezorgd.
Bij aankomst in Vaison la Romaine zijn
we direct de wielerzaak ingedoken
waar iedereen wat van zijn gading
zocht. Wielershirtjes, sportvoeding,
broeken, alles vloog in het rond. Hans
sloeg het geheel met een meewarige
blik gade.Toch zag hij plots wel een
heel goedkope racefiets staan die hij
wel mee wilde nemen.Toen hij later
op de hoogte werd gesteld dat dat
bedrag drie maanden lang betaald
moest worden haakte hij snel weer af.

Op het terras in Vaison la romaine komen Coby Tjipjes en Johan Kuijs ons vergezellen.
Coby laat weten dat ze de volgende dag een rustdag neemt en dat alleen Johan weer de Ventoux opgaat. Onder
het genot van wijn en kaas genieten we van het franse leven.
Geen kaas voor Henk want dat zou Sonja Bakker nooit goed vinden,
Henk heeft zijn Sonja boek beloofd aan Frans Schermer, misschien kan hij er wat mee.

Het eerste avondmaal in ons nieuwe hotel valt erg tegen. We hadden er allemaal meer van verwacht en
aangezien Harry lekker frans spreekt en zijn mond ook in die taal flink kan  roeren probeert hij alles in goede
banen te leiden. Dat lukt aardig want door het raam heen zien we de eigenaar ( met de hele foute kleding) de
hand van Harry vastpakken en hem net nog geen kus geven. Alles wordt daarna beter maar echt goed wordt het
nooit.

Ben: fietser of arabier?
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De zon klimt richting hemel en via Malaucene gaan we de Ventoux op. Jacob en Bert Hendriksen zijn zo gefocust
op de klimtijdrit dat zij liever de klim vanaf Bedoin doen om zo parcourskennis op te doen. De rest gaat dus via
een de Malaucene klim naar boven. Tijdens de klim op het zwaarste stuk heb ik mijn blik op het asfalt gericht
dat onder mijn voorwiel door glijd. Plots zie ik naast mijn wiel een kever omhoog rennen in het verlengde van
mijn wiel.
Hij was dus in staat om met zijn weliswaar 6 kleine pootjes harder te lopen dan ik met mijn 2 benen kon fietsen.
Enorm zwaar maar wat een indrukwekkende omgeving.
Eenmaal boven op de Ventoux blijkt de ALDI kilometerteller van Johan Kuijs gewoon door te lopen. Terwijl de
fiets stilstaat geeft de teller circa 79 km per uur aan. Gevolg is dat de kilometerstand ook doorloopt. Het blijkt dat
de militaire radarinstallatie die boven op de Ventoux staat zoveel uitstraalt dat alle, niet ontstoorde, apparatuur in
de war raakt.
Met een kilometerstand van circa 273 zal Johan bij Coby thuis komen en zal daar ongetwijfeld indruk mee
proberen te maken.
Tijdens deze eerste klim heeft Hans zich in de staart van de groep verscholen. Daar blijkt hij  op zijn beurt
ongewild indruk gemaakt te hebben op Frans. Frans laat s’avonds aan iedereen weten dat Hans wel heel
makkelijk reed en alle gaten dicht peerde. Jacob en Bert hadden de andere klim gedaan en ik denk dat door
deze informatie van Frans, Jacob de volgende dag bij de wielerzaak stond om daar een 32 achtertandwiel en
een nieuwe derailleur aan te schaffen.

Gorges de la Nesque is een prachtige omgeving. Diepe kloven en wegen die uitgehakt zijn in de rotsen. Hier en
daar kleine tunnels die d.m.v. explosieven lijken te zijn gevormd.
De ronde om te Mont Ventoux  bleek in mijn beleving de mooiste te zijn van de hele week. Alle routes
waren van een zeer hoog niveau en daar bedoel ik mee dat Ben Imhann er enorm  in is geslaagd om
prachtige routes samen te stellen. Mooie gebieden werden afgewisseld met zware beklimmingen en
regelmatig fietsten we door karakteristieke franse dorpjes waarbij de platanen ruimschoots over de
wegen en terrassen heen hingen. De bouwstijl deed vermoeden dat de Romeinen net verdreven waren.

De klimtijdrit
 Iedereen is daar op z’n eigen manier mee bezig geweest, De ene zoekt het in het materiaal of in de
sportvoeding en de ander probeert zijn concurrenten verbaal uit te schakelen. Harry en Henk hadden wel de
meest bijzondere. Ik heb begrepen ( en weet niet of het waar is) dat ze de kroeg hebben opgezocht waar Tommy
Simpson vlak voor het beklimmen van de Ventoux drie whisky’s achterover zou  hebben geslagen en dat Harry
en Henk nu wilden bewijzen dat de dood van Simpson niet door die drie whisky’s kwam.
Ik weet niet of ze nu uiteindelijk met whisky op gestart zijn.
Tijdens mijn tijdrit schoten de beroemde beelden van Simpson door mijn hoofd. Tijdens de klim was het
loodzwaar en zag in gedachten al dat publiek langs de kant staan die Simpson weer op de fiets hielpen om
door te gaan. Met een hartslag continue schommelend tussen 170 en 175 kan ik nu begrijpen dat iemand het
loodje zou leggen. Simpson zal het ongetwijfeld niet goed gedaan hebben en van de verkeerde dingen hebben
gesnoept maar het fietsen in de bergen is een loodzware sport.
Dat een Iban Mayo in 2004 de klim met een tijd van 55,51 afraffelde is helemaal ongelofelijk
Onze Tijdrit werd uiteindelijk gewonnen door Jacob de Maar op de voet gevolgd door Gerard  en Johan Kuijs. De
tijden zijn geklokt met een officieel tijdmeetsysteem dus daar kan niet mee gerommeld zijn. Verder zijn wij
allemaal beretrots op onze Coby. Uiteraard won ze het vrouwenklassement maar ze heeft menig kerel op de
Ventoux achter zich gelaten.
Ik heb erg van deze week genoten, mede door de perfecte organisatie.

Naam Tijd
Jacob de Maar 1 uur 34,20
Gerard Kuijs 1 uur 37,35
Johan Kuijs 1 uur 40,25
Patrick Droog 1 uur 43,50
Bert Hendriksen 1 uur 53,05
Hans Frederiks 1 uur 55,40
Harry Wullings 2 uur 03,45
Ben Imhann 2 uur 08,45
Coby Tjipjes 2 uur 17,55
Frans Schermer 2 uur 27,35

Patrick Droog
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INSCHRIJFFORMULIER TOURCLUB LIMMEN
Via de onderstaande strook kunt u zich opgeven als lid van Tourclub Limmen.
De contributie bedraagt 10 euro per jaar.
In het jaar waarin u uw lidmaatschap met Tourclub Limmen opzegt, bent u over dat jaar voor de laatste
maal de jaarlijkse contributie verschuldigd.
De jaarlijkse contributie wordt omstreeks juni/juli van uw rekening afgeschreven.
Hiervoor dient u wel de onderstaande machtiging in te vullen en te ondertekenen.
Gelieve de onderste strook volledig in te vullen en op te sturen naar:

Tourclub Limmen
T.a.v.: Penningmeester/Ledenadministratie  G.P.H.M. Kuijs
Alkmaardestraatweg 52            1901 DC Castricum
tel.nr. 0251-656779                   e-mail: gerard.kuijs@casema.nl

Ik meld mij aan als lid van Tourclub Limmen.
Ik machtig Tourclub Limmen de contributie jaarlijks van mijn rekening af te schrijven *)
Ik betaal op een andere wijze en wel…………………………………………………   **)

*)  Doorhalen indien u hier geen gebruik van wilt maken.
**) Alleen invullen als u op een andere manier wenst te betalen.

Naam en voorletters………………………………........... Voornaam of roepnaam...........................

Adres…………………………………….... Postcode en woonplaats ................................................

Geboortedatum………………………Telefoonnummer……………………………………………………...

E-mail adres ..........................................................................................................................

Bank- of Postrekening .........................................................................................................

Datum....................................................Handtekening.........................................................

Langs deze weg wil het bestuur van Tourclub nogmaals haar deelneming
betuigen aan het overlijden van haar lid, Piet Hageman. Piet overleed op
30 juni 2007, juist op de dag dat hij 41 jaar getrouwd was met zijn Riek.
Hij werd 70 jaar.
Wij wensen Riek, Peter, Mariëtte en Sanny veel sterkte met zijn heengaan.
De Tourclub herinnert zich Piet als een verwoed fietser, steeds
geïnteresseerd in voor hem onbekende zaken. Met zijn handgevormd
muziekinstrument en kwinkslagen amuseerde hij de leden en de partners
vooral tijdens busreizen naar buitenlandse fietstochten.
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Tegen inlevering van deze bon
10 % korting bij aankoop van
winterjacks en bovenkleding

Tegen inlevering van deze bon
bij aankoop van CRAFT

onderkleding een tweede exemplaar
voor de halve prijs

De geheimzinnige stenen van Hedgestone

FIETSVAKANTIE NAAR SCHOTLAND 2008

In de vorige Fietsbel hebben wij gemeld dat het bestuur van Tourclub Limmen overweegt om in mei of juni 2008
een fietsvakantie naar Schotland te organiseren. De belangstelling tot nu valt enigzins tegen. Toch doen wij bij
deze nog een poging om bij jullie de belangstelling hiervoor te wekken.
We gaan ‘s nachts varen vanuit IJmuiden naar New Castle met de ferryboot. Vervolgens willen wij dan onder
begeleiding van een volgauto ongeveer vier à vijf etappes van ongeveer 125 km fietsen in het zuidelijke deel van
Schotland. Enkele leden vroegen ons of zij ook met kleine clubjes door het prachtige, historische landschap
konden rijden. In principe is dat mogelijk. Alleen kan er dan met kleinere
groepen geen auto mee, maar in dit geval  zullen we bijv. ergens een
trefpunt moeten afspreken.
Wij denken de reis te doen met ongeveer 15 à 20 deelnemers.
We schatten dat de prijs van deze reis zo tussen de vijf- en zeven honderd
euro zal liggen.
Wij willen proberen een sponsor te vinden die zorgt voor een speciaal
wielershirt tijdens deze vakantie. Bij voldoende belangstelling heeft zich
reeds een bedrijf gemeld om kleding te sponsoren.
De volgende leden hebben belangstelling getoond:
Jan Veldt, Wil Brakenhoff, Hans Teeling, Henk Portegies, Sjaak Lute, Ruud
Kuijs, Thomas Stam, Frans Schermer, Gerard Kuijs, Monique Andriessen,
Graham Sheply, Fred Verdonk, Martien Kleverlaan en Willy Lammens

Daarom vragen wij onze leden uiterlijk  vóór 1 september 2007  aan te
geven of men hier interesse voor heeft om werkelijk mee te gaan
Dit kan men schriftelijk doen maar het liefst via e-mail.
Diegene die positief hebben gereageerd ontvangen dan verdere informatie.

Gerard Kuijs
e-mail: gerard.kuijs@casema.nl
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