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BESTUURSAMENSTELLING VAN TOURCLUB LIMMEN 
 

Vacant, voorzitter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

per jaar. Gerard is een omnisporter: schaken, skiën 

en schaatsen zijn hem net zo lief als fietsen. 

 

Gerard Kuijs, penningmeester 

Pr.Beatrixstraat 39 

1901 CW 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 

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 zo-

wel geschaatst, gefietst en gewandeld heeft. 

Van beroep is Andries docent scheikunde en geeft 

les aan een middelbare school. 

Harry Wullings, bestuurslid 

Meer en Vaart 20 

1068 ZZ Amsterdam 

Tel. 020-8456839 

E-mail: wullings27@zonnet.nl 

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. 

Patrick Droog, bestuurslid 

Binnenhof 4 

1906 HM Limmen 

Tel 072-8887417 

E-mail: patrick.droog@quicknet.nl 

 

Patrick trapt de pedalen sinds zijn 16e rond en betaalt  

al 21 jaar zijn contributie aan TCL. Het wielervirus 

zat al snel in het bloed en dat is tot op de dag van 

vandaag niet verdwenen. Fietst mee in de “snelle” 

groep en werkt door de weeks aan zijn duurvermo-

gen. Dit samen zorgt voor zo‟n 7000 km fietsplezier 

per jaar. 

Onze website is te vinden op:www.tourclublimmen.nl 

Webmaster is Ruud van der Neut 

E-mail: info@tourclublimmen.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 



                  Van het bestuur      

 

Heel veel  kilometers zijn er gezamenlijk door ons  in Noord-Holland en daarbuiten wegtrapt. Naast de  

vervelende valpartij van Leen de Vries en het onfortuinlijke witte strepen incident van Sjaak Lute is er 

geen ander fietsleed te betreuren. Waarschijnlijk ligt dit niet alleen aan geluk hebben maar ook aan de 

meer alerte manier van rijden die wij als tourclub er op na willen houden. Hopelijk houden wij het vol 

om met  respect voor de verkeersregels, de andere weggebruikers en elkaar, met veel plezier samen te 

tourfietsen. 

 

Er is een betreurenswaardig besluit genomen in de geschiedenis van de tourclub. 

De fietsbel verschijnt nog slechts 1x per jaar. De leden van onze tourclub fietsen meer dan dat zij versla-

gen maken en of ander fietsnieuws aan de “redactie”toesturen. Er is een groot gebrek aan kopij. Dat 

vormt de grondslag voor het genomen besluit. Het is al vaker gezegd; het clubblad is er voor de leden en 

samen moeten we er voor zorgen dat wij een aantrekkelijke “fietsbel”  kunnen samenstellen. 

Helaas gaat het niet lukken om 2 clubbladen per jaar te vullen. Daarbij komt het feit dat er steeds meer 

gecommuniceerd wordt via internet en de e-mail. Je kunt het filmpje van de driedaagse op youtube bekij-

ken !!  Onze oudere leden zullen daar wellicht wat minder blij mee zijn, maar de cijfers over internetge-

bruik laten zien dat ook in de hogere leeftijdscategorie de computer niet meer is weg te denken. Voor 

onze jongere leden is het niet meer dan normaal dat je iedere dag even je mail checkt. Met een licht wee-

moedig gevoel nemen we een stapje in de toekomst en gaan er geen 2 “fietsbellen” per jaar  meer ver-

schijnen. Hopelijk gaat er wel een intensiever elektronisch contact tussen onze leden ontstaan. De werke-

lijkheid heeft ons ingehaald. 

 

Bij de Triangeltocht viel op dat er heel veel nieuwe gezichten waren te begroeten. Dat is een mooie ont-

wikkeling.  Een stukje in de krant (dank je wel Gerard) werkt  schijnbaar goed om veel van onze slapen-

de leden even wakker te schudden en op de fiets te krijgen.  

 

Onze jaarvergadering kende een laag aantal bezoekers. Jammer, want naar ons bestuurlijk idee zou de 

jaarvergadering toch een top evenement in het fietsjaar moeten kunnen zijn. Helaas is de werkelijkheid 

anders. Het bestuur houdt zich aanbevolen voor ideeën die er voor kunnen zorgen dat we op de jaarver-

gadering weer meer tourclubleden mogen gaan begroeten.  

 

Wij roepen onze leden op zoveel mogelijk hun e-mail adres aan ons toe te sturen 

( info@tourclublimmen.nl) zodat we de komende jaarvergadering ruim van te voren, digitaal, kunnen 

aankondigen. Tevens zal het bestuur er voor zorgen dat er een 

interessante agenda wordt afgewerkt.  

 

Het vinden van een nieuwe voorzitter heeft nog niet tot een 

succes geleid. Achter de schermen zijn verschillende mensen 

gepolst maar niemand heeft daar positief op gereageerd. Het 

bestuur blijft zoeken en heeft nog een ijzer in het vuur. 

 

Aan de driedaagse hebben sinds lange tijd meer mensen meege-

daan dan de jaren daarvoor. Er is een stijgende lijn te zien. Pa-

trick en Gerard verdienen daarvoor een dikke pluim. Daarnaast 

zijn vooral Patrick en Gerard druk met het in elkaar knutselen 

van de fietsbel . 

De bijdrage van Ruud aan het in stand houden van de website 

wordt meer dan alleen op prijs gesteld. 

 

Namens het bestuur veel leesplezier en we begroeten je graag 

op de hoek van de Visweg om een mooie tourtocht met elkaar 

te maken. 

 

 Amsterdam, Harry Wullings 



 

             

 

          Tourkalender 2010 

 
 

 

 

 

Zondagritten: 
Deze ritten starten iedere zondag op de hoek van de Visweg en de Oosterzijweg in Limmen. Er wordt 

gereden in twee groepen. De eerste groep start ( tijdens zomertijd) om 08.30 uur en rijdt een gemiddelde 

van ongeveer 35 km per uur. De tweede groep start om 08.45 uur en rijdt een gemiddelde van ongeveer 

30 km per uur. 

Eenmaal per maand is er een gezamenlijke tocht, waarvoor gestart wordt om 08.00 uur bij café 

“ de Lantaarn “ in Limmen. 

Vanaf zondag 31 oktober rijden alle groepen weer samen, start 09.00 uur 

 

Maandag 5 april (tweede paasdag). 
Openingstocht onder leiding van Gerard Kuijs. 

 

Zondag 2 mei. 
Gezellige tocht naar Breezand onder leiding van Leo Vermeulen. 

 

Vrijdag 4 juni t/m zondag 6 juni. 
De Driedaagse van tourclub Limmen gaat o.a. een bezoek brengen aan Flipje in Tiel. Voor deze tocht is 

het noodzakelijk om van te voren in te schrijven ( zie elders in dit blad). 

 

Zondag 13 juni. 
Op deze dag zal er een classic verreden worden waaraan ook de wat minder actieve leden kunnen deelne-

men. De gemiddelde snelheid zal rond de 25 km/u liggen. 

 

Zondag 11 juli. 
Monstertocht van 205 km onder leiding van Patrick Droog. De tocht voert o.a. door het altijd mooie 

Friesland. De route gaat vanuit Limmen naar de afsluitdijk. Na de dijk door Friesland en via Stavoren 

met de boot naar Enkhuizen. Graag van te voren inschrijven ( zie elders dit blad) 

 

Zondag 1 augustus. 

De Kroone-Liefting Tour. Zoals gebruikelijk zal dit een rit van ca. 130 km worden door de kop van 

Noord-Holland. De koffie tijdens de pauze zal worden aangeboden door de firma Kroone-Liefting.  

 

Zondag 5 september 
Op deze dag zal de tweede classic van het seizoen worden verreden.  

 

Zondag 19 september 

De Triangeltocht o.l.v. Gerard Kuijs. Dit is tevens de afsluitingsrit van het seizoen. De tocht gaat over 

een afstand van ongeveer 150 km en de koffie tijdens de pauze wordt aangeboden door de Triangel 

Groep. 

 

Vrijdag 29 oktober 
 

Algemene ledenvergadering om 20.30 uur in de Lantaarn. 
 



De grizzlybeer van Tourclub Limmen. 
 

Voor echte sportmensen is er altijd plaats in de krant. 

Cees van Stralen mocht dus niet ontbreken. Met zijn 360 dagen per jaar op de fiets 

doe je serieus mee. Het schijnt dat hij aan het trainen is voor de snelle groep om  

daar de rest uit de wind te kunnen zetten. Kortom: zeer sociaal. 

We wachten met spanning af: 

 



 

  Notulen ledenvergadering 23 Oktober 2009 

 

Aanwezig zijn 32 leden waaronder 3 personen van het bestuur. 

Afwezig met afmelding: Hans Leeuwerik, Hidde Brugman, Jan Miggels, Sjaak Lute, Jan Veldt, Jeffrey 

Bult, Frank van Lienen, Henk Groenewegen, Harry Wullings en Martien Kleverlaan. 

 

1. Opening 

 

De vergadering wordt geopend met de mededeling dat Harry Wullings helaas verhinderd is. Hij zou nor-

maal gesproken de vergadering leiden. De drie andere bestuursleden zullen nu ieder enkele agendapunten 

voor hun rekening nemen. Vervolgens wordt verslag gedaan van de zoektocht naar een nieuwe voorzit-

ter. Afgelopen winter zijn diverse leden benaderd, dit heeft echter niet tot succes geleid. Recent is op-

nieuw iemand benaderd, die het verzoek nog in beraad heeft. Ten slotte wordt aan de vergadering ge-

vraagd of er nog ideeën leven. Dit blijkt niet het geval te zijn. 

 

2. Binnengekomen stukken en mededelingen 
 

Gerard Kuijs merkt op dat er weinig kopij voor de fietsbel door de leden wordt ingestuurd. Hij doet een 

oproep aan de leden dit wel te doen. Het blad zal nog één keer per jaar verschijnen, mede ook omdat 

steeds meer informatie via de website verspreidt wordt. 

 

3. Evaluatie seizoen 2009 
 

Er was in de ledenvergadering van 2008 afgesproken dat er in 2009 op zondagmorgen in drie groepen 

gefietst zou worden. Dit is echter niet gelukt. Het bleek dat er zich om zich 09.00 uur geen deelnemers 

op het startpunt melden. In 2010 zal daarom geen nieuwe poging worden gedaan om in drie groepen te 

rijden. Er zullen weer zoals gebruikelijk twee groepen rijden die respectievelijk om 08.30 en 08.45 uur 

starten. 

Er wordt stilgestaan bij de maandelijkse tochten waar gemiddeld ongeveer 20 leden aan deelnamen.  

Op 5,6 en 7 juni werd de driedaagse naar Salland verreden. Ook hier waren 20 deelnemers. Ruud van der 

Neut merkt op dat enkele deelnemers onvoldoende getraind hadden. Er ontstaat een discussie over de 

vraag of het bestuur deze mensen zou moeten aanraden niet deel te nemen. Deze leden zouden echter zelf 

het besluit moeten nemen om niet mee te gaan. 

Op 14 juni en 6 september zijn twee zgn. classics verreden. Dit zijn tochten voor de iets minder getrainde 

leden, die niet iedere zondagochtend meefietsen. De gemiddelde snelheid ligt rond de 27 km per uur. Er 

waren respectievelijk 19 en 13 deelnemers. 

Op 2 augustus werd de Kroone-Liefting tocht verreden. Op het laatste moment bleek dat de voorrijders 

van Kroon-Liefting niet beschikbaar waren. Daarom heeft Gerard Kuijs dit voor zijn rekening genomen. 

Ondanks het bijzonder slechte weer waren er toch nog 10 deelnemers. 

Op 27 september werd de Triangeltocht verreden. Leen de Vries zal hiervan een verslag schrijven voor 

de fietsbel. 

 

4. Plannen voor 2010 
 

De plannen voor 2010 werden doorgenomen. Ze zullen apart in de fietsbel worden gepresenteerd.  

Op 4, 5 en 6 juni 2010 is de driedaagse gepland. De bestemming is nog niet bekend, maar het bestuur 

stelt voor om vanuit Limmen per fiets te vertrekken. 

Leo Vermeulen stelt voor om als training voor de driedaagse gezamenlijk de ronde van Noord-Holland te 

rijden, eventueel in twee groepen. Daarnaast zouden alle deelnemers de tocht naar Breezand op 2 mei en 

de Zevendorpen tocht kunnen rijden. Hiermee zou voorkomen worden dat deelnemers aan de driedaagse 

onvoldoende getraind zijn. 

Op zondag 19 september zal de Triangeltocht worden verreden. Er zijn plannen om naar Texel te gaan. 

Dit zou wel inhouden, dat we niet voor vier uur terug zijn in Limmen. 

 
 

 



Leo Vermeulen stelt voor om in juli op een mooie zomerdag over de Afsluitdijk te gaan en daaropvol-

gend met de boot van Stavoren naar Enkhuizen terug te gaan. Na enige discussie wordt besloten dit op 

zondag 4 juli in te plannen. Bij slecht weer wordt de tocht een week verschoven.  

(4 juli komt echter slecht uit i.v.m. de tourtocht van de Tour de France, in Nederland op 3 juli. De Tour-

club Limmen tocht is verschoven naar 11 Juli   Bestuur). 
 

5. Financieel verslag 
 

Gerard Kuijs doet gedetailleerd verslag van de uitgaven en de inkomsten het afgelopen jaar. De totale 

uitgaven waren € 1320 en de totale inkomsten € 4000. Dit betekent dat er ongeveer € 2700 aan de reser-

ves is toegevoegd. 

Omdat de rente-inkomsten ongeveer € 350 zijn komt Theo van der Meer tot de conclusie dat de club on-

geveer € 10.000 op de bank heeft staan. Hij vraagt zich af of dit nodig en gewenst is. 

Gerard legt uit dat we geld in reserve houden voor nieuwe clubkleding over enkele jaren. Als de club dan 

een substantiële bijdrage levert, kan iedereen tegen een zeer lage prijs het nieuwe tenue aanschaffen.  

 

In 2009 hebben we 12 nieuwe leden mogen begroeten en hebben 15 leden hun lidmaatschap opgezegd. 

In totaal heeft de club nu 254 leden. 

 

6. Stand van zaken overleg PWN 
 

Leo Vermeulen doet verslag van de jaarlijkse vergadering van de klankbordgroep waar hij namens de 

Tourclub in zit. Deze groep overlegt met PWN over het gebruik van het duingebied. Het blijkt dat wan-

delaars en mountainbikers af en toe nog last van elkaar hebben. PWN is tevreden over het gedrag van de 

mountainbikers. Leo heeft geprobeerd om er ‟s ochtends nog een uur bij te krijgen voor de bikers, dit wil 

PWN echter niet. 

Jacob de Maar zegt dat er af en toe een boom over een pad wordt gelegd, dit lijkt op pesterij. Leo zal 

hierover een mailtje sturen. 

Hans Frederiks vraagt naar het verslag van de vergadering en dringt aan op een extra half uur gebruik 

van het duingebied. 

 

7. Stand van zaken ongeval 2008 
 

Hans Frederiks en Aad Duin doen verslag van de stand van zaken van het ongeval wat zich in 2008 heeft 

voorgedaan. Het onderzoek is nog steeds niet afgerond en er is nog geen datum voor een rechtszaak. Aad 

geeft aan dat hij de steun van diverse tourclubleden zeer op prijs heeft gesteld en bedankt hen daar voor. 

 

8. Rondvraag 
 

Ruud van der Neut meldt dat de website van de Tourclub 1500 bezoekers heeft gehad. Hierbij is het op-

vallend dat deze allerlei verschillende landen komen. 

 

De vergadering wordt besloten met het informele gedeelte: borrelen 

Andries Jelsma 



Van de penningmeester 
Overzicht inkomsten en uitgaven november 2008 t/m oktober 2009  

 

 

 

Specificatie Inkomsten:  Specificatie Uitgaven: 

 

Contributies 2580,00         3 daagse Salland ( Apeldoorn )       52.30 

Sponsorbijdragen   500,00         Bankkosten     111,26 

Rente                       350,75         Attenties       34,00  

Clubkleding   582,50         Etentje i.v.m. afscheid W. Lammens (vz)    290,50  

                       Administratie kosten   180,28 

                       Clubblad   212,71 

                       Jaarvergadering 2007   301,70 

                       Voorrijkosten + Traktaties   110.00  

                       K.V.K.                                                                   26,14 

                         

Totaal 4013,25 Totaal 1318,89 

 

Voordelig saldo 2694,36 

 

Voorraad Clubkleding   677.50   

 

Toelichting Inkomsten: 

 

Contributies: 

Vanaf 2005 is de jaarlijkse contributie Euro 10,00 

Wij hebben toegezegd dit bedrag voorlopig niet te verhogen zolang de inkomsten hoger zijn dan de uit-

gaven. Vorig jaar hadden wij een nadelig saldo van ongeveer € 300,00 . Dit kwam door de nabestelling 

van clubkleding, waarvan de bijdrage door Tourclub Limmen als eenmalige kosten werd genomen.    

De opgebouwde reserves worden o.a. gebruikt voor diverse activiteiten binnen Tourclub Limmen. 

Ook kunnen deze reserves worden aangesproken als wij in 2011 overwegen nieuwe clubkleding aan te 

kunnen bieden tegen een heel aantrekkelijke prijs. 

De contributie wordt medio het jaar automatisch geïncasseerd. 

 

Sponsorbijdragen: 

Onze sponsors Kroone Liefting en De Triangel Groep BV droegen ieder dit jaar Euro 250,00 bij in de 

kosten van ons clubblad  “De Fietsbel”. 

 

Rente: 

Dit jaar zijn de rente inkomsten wat hoger dan vorig jaar. Het banksaldo wordt zoveel mogelijk op een 

spaarrekening gezet waardoor er wat meer rente wordt gegene-

reerd. Op het ogenblik is de rente nu heel laag. Wij zouden kun-

nen overwegen dit op een deposito rekening te zetten om zodoen-

de iets meer rente te genereren.  
            

   

  

  

 



 

Toelichting Uitgaven:              

   

3 daagse Salland: 

Er waren 20 deelnemers die € 195,00 hebben aanbetaald. De volgauto werd dit jaar beschikbaar gesteld 

door Johan Kuijs, die hiervoor een kleine attentie heeft gekregen en werd bestuurd door de  Ramona en 

Coby. Coby zou aanvankelijk als deelneemster meegaan, maar een vervelende griepvirus maakte dit niet 

verantwoord ( Tina, de tweede bestuurster, had op het laatste moment afgezegd. Ramona hebben wij ge-

heel vrij gehouden van een financiële bijdrage en Coby heeft voor haar bereidwilligheid een kleine bij-

drage ontvangen.  

Dit jaar was er prima begroot en hoefde er door de deelnemers geen nabetaling worden gedaan. Door een 

kleine bijdrage van Tourclub Limmen hebben wij de financiële afwikkeling rond gemaakt.    

Ook volgende jaar willen wij wederom een soortgelijke 3 daagse organiseren maar uiteraard naar ander 

mooi plekje in Nederland. 

 

Bankkosten: 

Wij maken al jaren gebruik van een ledenadministratiepakket van de Rabobank waar regelmatig ook een 

nieuwe versie van komt (up-grading). Tevens maken wij gebruik van telebankieren van de Rabobank en 

hebben een contract bij Equens ( voorheen Interpay) voor de automatische incasso van de jaarcontributie. 

Er zijn afgelopen erg veel mutaties over deze rekening gegaan, mede omdat de incasso van de jaarlijkse 

contributie per lid apart  werd gespecificeerd   

Omdat de kwartaal kosten nog steeds aan de hoge waren, heeft de penningmeester  hierover contact ge-

had met de RABO bank. Er bleek dat het oude pakket nog steeds in rekening werd gebracht omdat men 

dacht dat daar ook nog gebruik van zou worden gemaakt. Dit is inmiddels gecorrigeerd met terugwer-

kend kracht, waardoor het te veel betaalde bedrag is gerestitueerd.   

 

Attenties:  

Attenties worden gegeven omdat Tourclub Limmen ook een sociale functie wil uitdragen. Dit kan zowel 

een droevige gebeurtenis zijn als wel wanneer iemand zich verdienstelijk heeft gemaakt voor Tourclub 

Limmen. Begin dit jaar is Wim Limmen overleden en namens de Tourclub is een rouwstuk geregeld. 

Dit jaar zijn er gelukkig weinig ernstige ongevallen gebeurd. Alleen Sjaak Lute heeft een heel ongelukki-

ge val gemaakt, waarbij hij zijn heup heeft gebroken. 

Wij hebben gedacht dat een bezoekje en een flesje drank voor een spoedig herstel zou kunnen zorgen.  

 

Administratie kosten: 

Dit betreffen grotendeels telefoon-, porto-, papier-, en computer- en programmakosten. 

I.v.m. vervelende computervirussen is er een professioneel virus programma aangeschaft waarvoor een 

jaarlijkse bijdrage voor moet worden betaald. 

Wij proberen ieder jaar zoveel mogelijk juiste e-mail adressen van onze leden in ons ledenbestand te 

hebben. Daarom willen wij ieder jaar weer proberen ons bestand zoveel mogelijk “up- to- date” te hou-

den. Helaas wordt hier weinig tot geen respons aan gegeven. In het vervolg zal, behoudens “de Fietsbel”, 

geen post met medelingen e.d. meer worden verstuurd. 

Ook Tourclub Limmen wil met de technologische ontwikkelingen meegaan. Kijk daarom wat meer op 

onze website: www.tourclublimmen.nl  

Voor persoonlijke informatie en mededelingen willen we gebruik maken van een nieuwsbrief die per e-

mail zal worden verstuurd. 

Alleen die leden waarvan een juiste e-mail adres bekend is krijgen een degelijke nieuwsbrief. 

Een uitzondering wordt gemaakt voor die leden die geen computer c.q. e-mail adres hebben. Ze moeten 

aan de penningmeester dit wel uitdrukkelijk aangeven    

Mocht je twijfelen of jouw juiste e-mail adres ook bij Tourclub Limmen bekend is, stuur dan een mailtje 

naar info@ tourclublimmen.nl.   

 

 



Clubblad “De Fietsbel”: 

In de colofon van het clubblad stond dat het clubblad tweemaal per jaar zal verschijnen. 

Helaas wordt er door onze leden weinig tot geen kopij aangeleverd, waardoor het bestuur heeft besloten 

“de Fietsbel” slechts één keer per jaar uit geven.   

De gekleurde omslag op speciaal glad papier maakt dat ons clubblad er keurig uitziet maar hier hangt 

wel een prijskaartje aan. Dit is de keus van het bestuur en onze sponsors. 

Omdat wij indertijd 2100 exemplaren hebben laten voordrukken om de kosten enigszins te beperken, 

zullen wij voorlopig dezelfde omslag houden totdat de voorraad op is.      

Het clubblad is van en voor alle leden van Tourclub Limmen. Ondanks dat De Fietsbel nu een keer jaar 

verschijnt doen wij toch een oproep aan onze leden kopij hiervoor aan te leveren.         

 

Jaarvergadering: 

Traditioneel vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats op de laatste vrijdag van de maand oktober. 

Afgelopen jaar was dit echter de voorlaatste vrijdag maar voor volgend jaar willen wij dit weer op de 

laatste vrijdag van oktober doen wat een stukje duidelijkheid verschaft. Omdat Harry Wullings ( is in-

middels verhuisd naar Amsterdam ) verhinderd was en wij nog steeds zonder voorzitter moeten doen, 

bestond het bestuur deze keer slechts uit 3 personen. Het was deze keer weer een gewone en levendige 

vergadering die gelukkig alleen over fietsactiviteiten ging.   

Gebruikelijk is dat er koffie met iets lekkers wordt aangeboden en vaak worden er ook nog enige con-

sumpties gegeven als de penningmeester dit verantwoordelijk acht. 

Wij doen er alles aan om er een gezellige avond van te maken. 

Voor alle duidelijkheid zijn dit de kosten van de jaarvergadering van oktober 2008 

  

Voorrijkosten + Traktaties: 

 

Het is gebruikelijk dat de maandelijkse toertochten worden voorgereden en de kosten ( koffie en wat 

eten) door Tourclub Limmen worden vergoed. 

Doordat er dit jaar weinig tot geen tochten zijn voorgereden zijn hierdoor ook geen kosten gemaakt. 

Omdat wij dit jaar 2 classic tochten in ons programma hebben opgenomen, om zo de wat minder actieve 

leden ook een kans te bieden om aan een toertocht mee te kunnen doen ( de afstand en snelheid wordt 

enigszins aangepast ) hebben wij tijdens de eerste classic tocht de deelnemers getrakteerd op koffie met 

gebak. Er waren 20 deelnemers en tijdens de 2e classic waren er 12 deelnemers. 

Voor volgende jaar hebben wij wederom 2 van dergelijke tochten in ons programma opgenomen die wij 

gemakshalve “Classic” tochten zullen noemen.        

 

 K.V.K. 

Deze kosten hebben betrekking op het lidmaatschap van de Kamer van Koophandel, waar wij zijn inge-

schreven als een Vereniging met beperkte aansprakelijkheid.  

 

Conclusie: 

Wij zijn een financieel heel gezonde vereniging omdat ons banksaldo ruim voldoet aan de norm van twee 

keer de jaarcontributie. 

Onze reserves zijn inmiddels zo gegroeid dat wij zelfs twee maal aan deze norm voldoen. 

Leden die nog vragen of suggesties hebben kunnen deze via e-mail stellen aan de penningmeester. 

 

Gerard Kuijs             



 Ledenadministratie per oktober 2009 

 
 
 

Aantal leden t/m oktober   2002 217 

              “                “    2003 241 

              “                “ 2004 256 

              “                “ 2005 258 

              “                “ 2006 256 

              “                “  2007 264 

              “                “                   2008 257 

              “                “                   2009   255 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe leden periode nov  2008 t/m okt  2009           Opzeggingen leden periode nov  2008 t/m okt  

2009 

 

Naam:                                Plaats: Naam:   Plaats: 

 

Bart Zwagemaker Castricum Jo Beers   Limmen 

Bas van de Velde Limmen Ton Duin   Uitgeest 

Frans Jongbloed Limmen Jan de Graaf   Castricum 

Barry Stuifbergen Castricum Nico Groot   Limmen 

Marcel Stuifbergen Limmen Ed Hofma   Castricum 

Menno Schut Limmen Frans Janssen (T 10-04-09)   H.H.waard 

Wilco Nierop Castricum Bert Klappe   Wormer 

Robbert Noom Castricum  Robert Kramer   Heiloo 

Jeroen Mous Castricum Willy Lammens   Castricum 

Jos Liefting Castricum Willem Limmen (T 15-01-09)   Limmen  

John Onderwater Castricum Cees Min   Limmen 

Ton Roling Heemskerk Cor Nieuwpoort   Alkmaar 

  Steven van Stralen   Koedijk  

  Marco Sticker   Heemskerk 

        

 

 

 

Diegene die een complete ledenlijst willen hebben, kunnen dit per e-mail aanvragen bij Gerard Kuijs 

( gerard.kuijs@casema.nl) 

   
    



De ronde van Salland 
 

De 3 daagse van Tourclub Limmen. 
 

De 3 daagse van de Tourclub Limmen was voor mij persoonlijk een heel andere beleving dan in andere 

jaren. Allereerst kamp(te) ik met lichamelijke ongemakken welke de voorbereiding danig parten speel-

den, bovendien moest ik nog werken zodat de eerste dag voor mij verloren was. Achteraf was het gemis 

van de eerste dag niet zo‟n drama aangezien het peloton, des morgens met regen vertrok vanaf de Lan-

taarn en deze regen meenam naar Apeldoorn. Dus toen ik met de bezemwagen naar Apeldoorn vertrok 

scheen in Castricum de zon en bleef dat zo tot bij het hotel. Na introductie een drankje en een diner wat 

dit keer bestond uit een lopend buffet (van uitstekende kwaliteit gezien de eetlust). 

Na het eten een kleine wandeling door de aspergevelden en werd rond elven het bed opgezocht om opti-

maal te beginnen aan: 

 

 Dag 2 de Holterberg en lijden op de IJsseldijk 

 

Voorzien van lunchpakketten ( jawel de luxe slaat toe) begon het peloton aan de rit die moest leiden tot 

een duel der klimmers op de Holterberg. Via slingerwegen door het prachtige landschap trokken we via 

Voorst, over de oude IJssel-

brug, Zutphen binnen, alwaar 

we tot de ontdekking kwamen 

dat de volgbus, bemand door 

Coby en Ramona, tegen-

draads aan de tour was be-

gonnen. Via de helpdesk van 

Patrick werd echter na 3 

kwartier de aansluiting ge-

vonden en konden de eerste 

versnaperingen uit het lunch-

pakket genuttigd worden. Na 

deze onverwachte onderbre-

kingen ging het ras verder via 

prachtige goede en vooral 

rustige wegen. Uiteraard ging 

het weer te hard, want 32 km 

tegen de Noordooster in is 

geen pretje als je achteraan 

fietst. Na enige corrigerende 

woorden van Sjaak kwam het 

na de plaspauze allemaal weer goed. Onderweg kwam je wel de meest aparte namen tegen Amsterdam, 

Zeedijk af en toe was het of je thuis was. Eindelijk was het dan zover. Het bordje Holten kwam in het 

verschiet en de posities werden opgezocht. 7 km was het ieder voor zich wat ontaarde in een prachtige 

competitie die uiteindelijk werd gewonnen door een niet Kuijs namelijk Patrick. 

Na de afdaling was er tijd voor koffie met een punt, die zo vulde dat de lunchpakketten bijna overbodig 

werden. De trip werd rond tweeën vervolgd richting Raalte waar de routemeesters hadden bedacht dat er 

ook nog leuke klinkerstraatjes waren, wel ik werd er niet vrolijk van ondanks wind mee. Bij Wijhe gin-

gen we met het pontje naar de overzijde en kwamen uit op de IJsseldijk deze slingert zich een weg via 

Wezep en Terwolde naar Twello. Bij mijzelf raakte de pijp echter akelig leeg maar dankzij Theo, Annie 

en Patrick en mijn kennis van het terrein wist ik het te halen. Bovendien kregen we een extra stop toen 

bij Bart met veel gepiep zijn achteras vastliep. Gelukkig konden Coby en Ramona hem oppikken en 

werd in Apeldoorn vlak voor sluitingstijd een fietsreparateur bereid gevonden de noodzakelijke reparatie 

te verrichte (hulde hiervoor). 



Na de borrel wederom het buffet waarin uiteraard het gesprek met Wil weer uitkwam op de Opperdoe-

zer ronde ( Theo krijgt al een maaltje) Er werd weer flink gegeten, het was alleen jammer dat na het 

eten Wils Groot ineens te zien kreeg waar de hamburgers en frikadellen lagen. Hij had er al twee dagen 

naar verlangd. 

 Bijna traditie getrouw speelt Nederland op deze zaterdagavond een interland zodat iedereen zich rond 

de tv schaarde. Aangezien het al snel 0-2 stond en het peil in de tweede helft danig daalde, viel het mij 

op dat toch een aantal kanjers een wegtrekker kregen. Tja Jägermeister krijgen we immers niet elke 

dag. 

Dus na de voetbal snel naar bedje; geen gedans ondanks dat Patrick extra lessen genomen had, maar 

meteen naar bed. 

 

Dag 3 weer naar Limmen onder excellente omstandigheden. 

 

Om 9 uur vertok het hele gezelschap vanaf de Cantharel richting Limmen. Nadat we een dame waren 

tegen gekomen die nog terug kwam van het stappen, moet er vanuit Apeldoorn meteen geklommen 

worden naar de Apenheul. Ik kan u vertellen dat is geen pretje op de vroege ochtend. De weersomstan-

digheden waren fantastisch, en na een kor-

te pauze onder bewonderende blikken van 

de kerkgangers in Garderen, ging het via 

Spakenburg richting Naarden Vesting waar 

de koffie en appeltaart op ons stond te 

wachten. Onderweg werden we een keer 

opgehouden door een stoet motorrijders 

die met geestelijk gehandicapten een tour 

maakten. Ook kreeg Wil Brakenhoff nog 

even de vinger van een dame die hard liep 

toen hij haar complimenteerde met haar 

schone uiterlijk, onder het motto van “ hoe 

kan zoiets moois loslopen in de polder”. 

Na Naarden ging het spoorslags via IJburg 

richting Limmen waarbij opgemerkt moet 

worden dat het niet veel gescheeld had of 

we reden op de snelweg, echter een in-

greep van Bart wist dit te voorkomen. Om 

15u30kwamen we bij de Lantaarn waarna 

nog een biertje werd gedronken en ging 

een ieder weer huiswaarts. 

 

Wat er verder nog te zeggen valt: 

*Theo van der Meer is een aanwinst voor het gezelschap en bleek over ongekende klimcapaciteiten te 

beschikken. 

*Wil Brakenhoff is de beste voorrijder die de club in huis heeft 

*De thuisblijvers hadden andermaal ongelijk. 

 

Volgend jaar nieuwe kansen, nieuwe prijzen. 

 

Jan Miggels 



                      Activiteiten  2010  

3 daagse van Tourclub Limmen. 

 

4, 5 en 6 Juni : Op zoek naar Flipje in Tiel 

 
De driedaagse van de tourclub begint bijna een begrip te worden. Vorig jaar veel nieuwe deelnemers mo-

gen begroeten. Dit zorgt er mede voor, dat we vol enthousiasme kunnen zeggen, dat we dit jaar weer ge-

zellig 3 dagen op de fiets gaan doorbrengen. 

 

We starten op de fiets vanuit Limmen en gaan via een lus-

je op weg naar het van der Valk Hotel in Tiel.  

 

De ritten zijn net als vorig jaar weer per GPS uitgezet dus 

de ritafstanden zijn weer gegarandeerd. 

De kilometerstanden zijn respectievelijk 160, 120 en 140 

Kilometer. 

 

Hoewel de kilometerstanden behoorlijk lijken moet wel in 

ogenschouw  worden genomen dat we er de hele dag over 

doen en dat we regelmatig pauze nemen. Iedereen die op 

de Zondagochtend goed mee kan komen in de 08:45 groep 

kan met gerust hart deelnemen. Iedereen die minder mak-

kelijk met de 08:45 groep mee kan komen is ook welkom 

maar zal er echt even voor moeten trainen. 

Leo Vermeulen opperde om dan als training gezamenlijk 

de ronde van Noord– Holland en eventueel de Zevendor-

pentocht te rijden. Ook kan men meedoen aan de maande-

lijks georganiseerde tochten. 

Als de kilometers eenmaal in de benen zitten komt het 

allemaal goed 

 

 



Naar de Friese Meren. ( Zondag 11 Juli) 

 

Uit de jaarvergadering van 23 oktober kwam het voorstel om 

eens een extra lange tocht aan het programma toe te voegen. 

Kortom: We kunnen allemaal gaan oefenen op de lange af-

stand want op 11 Juli gaat het gebeuren. 

De route is per GPS uitgezet en zal ons richting Friesland 

voeren. 

De tocht zal ons via de Afsluitdijk naar de beroemde Friese 

meren brengen. Ook de karakteristieke dorpjes aan de plas-

sen gaan niet onopgemerkt voorbij. Als we al het moois ge-

zien hebben gaan we richting Stavoren waar we de boot zul-

len nemen naar Enkhuizen. Eenmaal terug in Limmen zal er 

205 km op de teller staan. 

Voorwaarden voor het doorgaan is dat het mooi weer is 

( geen regen en/of enorme wind) en dat er minimaal 6 personen willen deelnemen. 

 

Voor deze tocht kan je je aanmelden via de e-mail. Hiervoor is gekozen omdat het op deze manier ook 

mogelijk is om aan te geven als de tocht ( i.v.m. het weer) niet doorgaat. 

 

Tijdens deze tocht zullen we 1 keer stoppen om koffie te drinken en 1 keer om iets te eten.  

Aan de koffie, eten en de  boottocht van Stavoren naar Enkhuizen zijn vanzelfsprekend kosten verbon-

den, die terplekke kunnen worden betaald. 

Mail: patrick.droog@quicknet.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook dit jaar is het mogelijk om een 1 persoonskamer te boeken ( tegen meerprijs). 

Deelname bedraagt 199 euro ( op basis van 2 persoonskamer).  

 

Heb je interesse stuur dan een  e-mail naar patrick.droog@quicknet.nl. Vermeld daarin je naam/adres en 

telefoonnummer. Aanmelden kan tot 1 April. Een aanbetaling van 60 euro dient voor 15 April op de 

rekening van de penningmeester te zijn bijgeschreven. ( reknr 3364.07.939). Heb je niet de beschikking 

over e-mail bel  dan naar 072-8887417. 

  



Of u nu particulier of ondernemer bent, als 

het om financiën gaat telt maar 1 ding: u 

wilt uw zaken goed geregeld hebben. Dat is 

wat Triangel Groep voor u doet, op ver-

schillende vlakken. U kunt bij ons terecht 

voor financieel advies, vermogensbeheer, 

accountancy en personeel & organisatie. 

Waar u ook behoefte aan heeft, onze werk-

wijze is steeds dezelfde. We leven ons in in 

uw situatie en komen altijd met een 

persoonlijk advies op maat. Duidelijkheid 

staat daarbij voorop. 

Dat heeft als voordeel dat u beter in staat 

bent om de juiste beslissingen te nemen. 

Over juiste beslissingen gesproken, belt u 

ons anders een op voor een vrijblijvende 

afspraak. Wie weet wordt u daar wijzer 

van. Wij denken van wel ( anders waren 

we er niet over begonnen). 

Robijnstraat 60 -  1812 RB Alkmaar -  T 072 5411050 - info@triangelgroep.nl 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegen inlevering van deze bon 

10% korting op: 

    ALLE FIETSKLEDING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegen inlevering van deze bon 

10% korting op: 

          ACCESSOIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegen inlevering van deze bon: 

Bij aanschaf van een buiten-

band een binnenband gratis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegen inlevering van deze bon: 

Bij aanschaf van schoenen een 

paar sokken cadeau. 



 Op weg naar het dak van Europa 
 

Prachtige blauwe lucht met een zwakke ochtendzon geven aan dat het goed gaat worden. 

Ondanks dreigende weersberichten uit het aanpalende Zwitserland is het in Frankrijk al dagen achter  

elkaar goed toeven. 

Gestart in Genève en op weg naar Nice zijn we er in geslaagd om alle vlakke stukken in de Alpen over te 

slaan. Geen echt grote prestatie omdat volgens mij de enkele vlakke stukken die er waren, door mensen-

handen voorzien zijn van een stijgingspercentage, om zo niet uit de toon te vallen bij de rest van het ge-

bied. 

Na dagenlang over de meest tot de verbeelding sprekende cols te hebben gereden staat nu de Bonette op 

het programma. Een relatief onbekende berg maar wel één die zo hoog is dat het in Europa gelijk de 

hoogste doorgaande weg is. Dat de Fransen er 

trots op zijn staat te lezen aan de kant van de 

weg. Het wordt als een toeristenlokkertje ge-

bruikt. 

 

De start vanuit ons hotel in Barcelonnette laat 

geen twijfel bestaan over het dalen of stijgen 

van het wegdek. Vanaf de start is het onmoge-

lijk om je fiets uit te laten rollen. Dit zou alleen 

kunnen als je de wens had om achteruit te wil-

len rijden. Kortom:  binnenblad starten en achter op de 19. 

De eerste kilometers blijven we bij elkaar. Plots beginnen de dijbenen pijn te doen en verraad het ratelen 

van de derailleurs van mijn medestrijders dat het ook bij hen niet meer vanzelf gaat. De weg gaat nu echt 

omhoog. 

Van de 19 naar de 21….23….25. Bij 25 blijf ik hangen en ben ik in staat om lekker te draaien. 

De echte kanjers onder ons blijven op de 23 wat er voor zorgt dat ze al snel uit het zicht zijn verdwenen. 

Schouder aan schouder rijden Ben Imhann en ik de berg op. Wat een fantastisch gebied. 

Zelf begrijp ik dan ook niet zo goed dat er mensen zijn die naar Gambia, Vietnam en Portorico moeten 

om daar aan hun gerief te komen. Alleen al het feit dat je injecties nodig hebt om er zeker van te zijn dat, 

door een ernstige ziekte, niet je benen er af vallen ( en wat moet je dan als wielrenner) doet mij besluiten 

om eerst het prachtige Alpengebied te doorkruisen. Ik denk dat ik pas op m‟n 65e kan zeggen dat ik alles 

in Frankrijk heb bekeken. 

 

De Bonette laat zich van zijn beste 

kant zien. Eerst wat grazige weiden, 

dan wat bossen met haarspeldboch-

ten en hier en daar de verkwikkende 

geluiden van een waterval dat zijn 

water doet uiteenspatten op de on-

derliggende rotsen. 

Na een aantal kilometers klimmen 

wordt het frisser en komen we al 

snel in de eeuwige sneeuw terecht. 

Ben Imhann heeft het moeilijk en 

laat dat duidelijk zien aan de zweet-

parels op zijn voorhoofd. Hij straalde 

zoveel warmte uit dat ik er van over-

tuigt ben dat hij er persoonlijk voor 

gezorgd heeft dat die dag toch heel 

wat eeuwige sneeuw is verdwenen.  

 

 
 

 



  

 

Onze wegen scheiden zich omdat mijn tempo iets hoger ligt. Het is een ijzeren wet dat je altijd je eigen 

tempo aan moet houden. Als je te langzaam of te snel gaat, ga je onherroepelijk kapot. 

In m‟n eentje ga ik dus verder en geniet van de omgeving. Dan plots 12% omhoog. Het lijkt niet zo heel 

lang te gaan duren omdat je verderop de weg ziet afvlakken. Ik vergeet de bovenbeschreven wielerwet en 

in al mijn overmoed wordt er niet teruggeschakeld . Ik probeer het stuk op de macht te overbruggen. Het 

voelt alsof de benen op ieder moment kunnen ontploffen en probeer dit stuk op karakter te slechten. 

Nog 200, nog 150, nog 100 meter en ik ben er. Eenmaal boven op het steile gedeelte kijk ik richting al 

mijn 10 achtertandwielen en kom tot de ontdekking dat de ketting op de 23 lag. 

Ik was vergeten dat ik tijdens een iets vlakker gedeelte een tandje had opgeschakeld en deze stand van de 

ketting me deed groeien van trots.  

Richting top begint de Bonette af te vlakken en even lijkt het zelfs vlak. Je rijdt op dat moment over de 

kam van de berg. In de verte doemt echter een surrealistisch tafereel op. 
 

Het lijkt op een fata morgana maar dat kan volgens mij niet in de bergen. Voor me verschijnt de echte 

top van de berg. Het lijkt wel alsof deze top bovenop de kam van de berg is geplakt. Hier wordt duidelijk 

dat de Fransen, in dit ge-

bied, een beetje hebben ge-

logen. De hoogste weg loopt 

weliswaar in dit gebied 

Maar het is geen doorgaande 

weg. De doorgaande weg 

splitst zich eerder af en om 

deze reden is de doorgaande 

weg van de Isiezwaar ehhh 

Izoard eigenlijk hoger. De 

top van de Bonette wordt 

daar Cime de la Bonette ge-

noemd en dat is een lusje 

om de top van de berg heen. 

Dit lusje wordt qua infrastructuur bijna niet meer bijgehouden en de weg ligt bezaait met rotsen en losse 

kiezels. 

Van een lusje is bekend dat je hem 2 kanten op kunt rijden. Ik kies de zonzijde en de weg klimt met een 

onnatuurlijke 15%. Dat gaat zo te zien een kilometer of 2 duren en ik heb zojuist de 29 voorgaats ge-

haald. Tijdens de klim betrap ik me er op dat ik nog lichter wil schakelen maar het versnellingsapparaat 

blokkeert zodat de ketting niet tussen het lichtste tandkransje en de spaken valt. In tegengestelde richting 

komt met een noodvaart een wielrenner naar beneden die volmondig en op een beetje waarschuwings-

achtige toon “Courage, Courage” brult. 

Mijn LOI Frans en mijn vermoeidheid zorgde ervoor dat ik 

dacht dat de weg afgesloten was. Na 500 meter tegen 15 %  

keerde ik om zodat ik het lusje vanaf de andere kant kon 

aanvallen. De andere kant bleek niet lichter. Alleen lag de-

ze zijde niet in de zon en dat maakte het er op die hoogte 

niet warmer op. 

Toen ik eenmaal gesloopt boven kwam zag ik daar de rest 

van mijn wielervrienden. Deze stonden er natuurlijk al 3 

kwartier al weet ik uit ervaring dat het visserslatijn ook 

opgaat voor wielrenners. Doordat ik het lusje aan de ver-

keerde kant was opgereden en terug moest bleek Ben Im-

hann niet ver achter mij te zitten anders had hij op zijn 

beurt natuuuuurlijk weer 3 kwartier achter mij gezeten. 

Eenmaal boven geeft de hoogtemeter 2802 meter aan. Op de aldaar geplaatste menhir staat het zelfde 

getal af te lezen dus we gaan er vanuit dat dat klopt. 



Na uitgebreid genoten te hebben van het natuurschoon gaan we in de afdaling richting hotel. Voor de 

afdaling hebben we maar 30 minuten nodig. 

Op het einde van de afdaling begint het toch te regenen. We schuilen aan de voet van de berg. 

Na de regen nog even, met de hele groep, met  55 km per/uur naar het hotel toe. 

De weg liep iets naar beneden maar omdat dat niet echt te zien was leek het alsof we allemaal de profsta-

tus hadden binnengehaald, De echte profs hadden mazzel dat we die dag niet bij hen in het peloton reden 

want ze hadden geen schijn van kans gemaakt. 

Als ik aan Ben Imhann bekend maak dat ik het lusje had afgebroken omdat er “Courage” 

naar me werd geschreeuwd, deed hem flink glimlachen. 

Voor de Frans sprekende is het duidelijk. Voor de niet Frans sprekende verwijs ik u naar 

www.leidscheonderwijsinstellingen.nl  

 

 

Wist u dat. 

Benn Imhann van op tijd vertrekken houdt en om 09:00 de rest moederziel alleen achterlaat. 

 

Leen de Vries voor zijn vakantie bepaalt wat hij op welke dag aan gaat doen. 

 

Hidde Brugman maar 1 versnelling kent ( de zware) en daar hard mee rijdt 

 

Jacob de Maar niet merkgebonden is. Hij rijdt met Shimano en Campagnolo door elkaar. 

 

Bert Hendriksen zijn doel op de Coyole had gesteld, daar ruim als eerste boven kwam maar dat de rest 

die dag had besloten om foto‟s te maken. 

 

Frans Brocken heeeel zuinig is op zijn fiets ( dat carbon breekt zo). 

 

Hans Frederiks minder zuinig is op zijn fiets. 

 

Johan Kuijs er op de col de la Colombiere zo slecht uitzag dat we hem bijna gingen reanimeren. 

 

Gerard Kuijs de hele vakantie een muis in z‟n achterwiel heeft gehad maar dat het piepen hem niets doet 

 

Patrick Droog de GPS bij zich had, dat de rest te snel reed. Dat hij geen lucht had om te schreeuwen dat 

we rechts af moesten en dat we daardoor na de afdaling weer 10 km omhoog moesten. 

 

Patrick Droog 



De “Classic” toertochten 
 

 

 

 

Het afgelopen jaar waren de 2 geplande classic toertochten behoorlijk succesvol. De eerste tocht op zon-

dag 14 juni bracht 20 deelnemers aan het vertrek. Het was een zeer gemêleerd gezelschap. Zo waren er 2 

dames van de Limmer IJsclub, ook leden die ik jaren niet meer gezien had waren erbij en zelfs enige le-

den die regelmatig met groep 1 meefietsen waren erbij. De afspraak dat men rekening hield met iedereen 

voor wat betreft de snelheid werd keurig opgevolgd en de afstand was precies 75 km. 

 Zoals afgesproken werd bij koffiegelegenheid ‘De Breek’ in Ittersheim getrakteerd op koffie met zelfge-

maakte appeltaart en dit werd zeer gewaardeerd. Een leuke bijkomstigheid was dat op de terugreis bij 

Warder wij werden opgehouden door een parade van hele oude tractors uit de regio vanwege de plaatse-

lijke kermis. Ik vertelde als je een „classic‟ organiseert, je iets speciaals moet regelen, vandaar deze clas-

sic van oude tractors !! 

 

De 2e  ‘classic’ op zondag 6 september ging over `t Kopje van Bloemendaal en over de vernieuwde bou-

levard van Zandvoort. Even buiten Zandvoort werd er gestopt voor de koffie. Op de terugreis gingen we 

nogmaals over `t Kopje om er een soort bergetappe van te maken.  

Je merkt dan dat de één daar meer aanleg voor heeft dan de ander maar eenmaal over `t Kopje werd er 

keurig gewacht zodat iedereen weer bij elkaar was. We waren met deze tweede „classic‟ met 14 perso-

nen. Wel iets minder dan de eerste tocht maar voldoende om voor 2010 dit te herhalen. 

Daarom zijn er wederom 2 “classic” tochten in de toerkalender 2010 opgenomen. 

Wij blijven het ook “Classic” tochten noemen, maar dat er op oude fietsen en met oude kleding wordt 

gefietst is niet meer van toepassing ( het mag natuurlijk wel ! ). 

 

Een “Classic” tocht staat voor een iets kortere afstand met aangepaste snelheid zodat ook de minder ge-

trainde fietser hieraan mee kan doen. Ik hoop dat deze tochten in 2010 net zo`n succes worden als vorig 

jaar en hopelijk dat er nog meer deelnemers aan meedoen. 

Het uiteindelijk doel is om de wat minder actieve leden te stimuleren weer eens met Tourclub Limmen 

mee te fietsen. Uiteraard zijn de actieve leden ook van harte welkom, mits zij zich wel aan de afspraak 

van een “Classic” houden. 

 

Gerard Kuijs                

 

 



 

Het zit erop. De ruim 1200 km‟s en bijna 20.000 hoogtemeters. Ik schrijf dit laatste verslag op mijn PC 

thuis. Dag 6, 7 en 8 ben ik nog verschuldigd en dat wil ik de supporters en lezers van onze weblog niet 

onthouden.  

Eerst de langste etappe, de drielanden etappen van Metz, door Luxemburg naar Grand-Halleux in België. 

200 km en naar schatting 1000 hoogtemeters. Nou dat werden er ruim 1600. Het begon goed: weliswaar 

grijs, maar droog in Noord Frankrijk en in Luxemburg kwam er een zonnetje door. Na een km of 70 wa-

ren we eindelijk echt een beetje aan het fietsen. Ik bedoel: je rijdt op een racefiets, dus dan mag je af en 

toe ook wel eens beetje rijden alsof je op een racefiets zit. In Noord Frankrijk waren we de volgauto een 

tijdje kwijt (of zij ons) en toen ze ons eindelijk weer gevonden hadden zijn we even gestopt voor een 

„bakkie‟. In de auto hadden ze thermoskannen mee en zo deden we de laatste dagen, na een km of 40 effe 

een bakkie bij de auto. Dit keer zat er een traktatie bij van „vreemde René‟; croissants en pain au choco-

lat. René van Oosten was een „single biker‟ die vanaf dag 3 (dacht ik) met ons mee reedt en de traktatie 

was uit dank voor onze gastvrijheid. Ik geloof dat Ronald de Mooy hem goedmoedig „vreemde René‟ 

had gedoopt, niet omdat René zo‟n rare 

is, maar omdat we al een René in het 

team hadden; mijn broer. „Vreemde 

René‟ had een GPS en was een uitste-

kende navigator, dus af en toe schalde er 

een zin door ons pelotonnetje als 

“Vreemde René, gaan we goed zo?”. 

Vervolgens hadden we, ter gelegenheid 

van Andries‟ verjaardag (Andries is de 

chauffeur van onze volgauto: de Toyota 

Landcruiser) en het teamgebeuren, afge-

sproken om deze etappe onderweg een 

terrasje te pakken.  

Bij zo‟n 90 km had de crew van de volg-

auto een terrasje voor ons uitgezocht (ik 

denk in Ettelbruck), maar toen we langs-

kwamen zaten we net in zo‟n goede 

„flow‟ dat we niet graag wilde stoppen 

en reden we dus door. Dat ging ook heel 

lekker, langs een riviertje tot aan het tweede checkpoint op zo‟n 120 km. Inmiddels hadden we afgespro-

ken om het terrasje dan maar te pakken in Clervaux, op zo‟n 150 km. Maar vlak na het tweede check-

point grepen de weergoden hun „kans op regen‟ (zoals voorspeld): het begon dus weer te regenen en niet 

zo‟n beetje ook. Binnen 10 kilometer de schoenen weer doorweekt (ondanks overschoenen) en sloeg ook 

de kou weer toe. En alhoewel het bij Clervaux weer droog was en ook de zon zich weer liet zien en de 

warme chocolademelk en appeltaart met slagroom zich goed lieten smaken (met dank aan Andries), heb 

ik het niet meer warm gekregen. De laatste 50 kilometer vond ik niet echt leuk meer. Gelukkig gingen de 

laatste 10 km enigszins naar beneden en vlogen die kilometertjes voorbij. Dankzij onze extra stop kwa-

men we als een van de laatste ploegen aan en hoorde we dat alle douches al koud waren: de boilers wa-

ren leeg. Ik kon het niet laten om m‟n slechte humeur te ventileren, wat me op een uitbrander van Ronald 

de M. kwam te staan: ik mocht de sfeer niet bederven en bovendien was het die avond bonte avond, dus 

geen gezeik. De barmeiden hadden de zaterdagavond tot bonte avond uitgeroepen en iedereen was uitge-

nodigd iets leuks bij te dragen. De (vijf) meiden trapten zelf af met een perfecte imitatie van de Spice 

Girls (als ik het goed heb). Die Spice Girls heb ik nooit veel aan gevonden, maar onze barmeiden waren 

geweldig! Niet lang daarna ben ik toch snel afgetaaid en heb ik de natte tent opgezocht. Na toch redelijk 

geslapen te hebben hoorde ik de volgende ochtend dat de anderen het tot een uur of half twee bont had-

den gemaakt, dus die hadden natuurlijk helemaal goed geslapen, zij het wat kort…. 

Milaan– Maastricht ( voor Artsen zonder Grenzen) 



  

 

 

De laatste dag: aankomst in Valkenburg. Onder luidt gejuich had Gijs ons de avond ervoor het weerbe-

richt meegedeeld: licht bewolkt, veel kans op zon, 20 graden en DROOG! Na een ontbijt met een flinke 

dosis Ibuprofen (ik heb ze de laatste dagen als smarties gegeten; ze werken ECHT meneer…) gingen we 

al rap de Wanne op. Omdat de smarties nog niet goed ingewerkt waren vond mijn knie het niet zo leuk 

Ook was het helemaal geen 20 graden en ook niet droog. De volgende klim heb ik een paar stukjes aan 

de auto gehangen, maar op de Rosier ging het eigenlijk wel weer lekker. Ook de naamloze col vanuit 

Stoumont ging prima. Bovenop ff ‟n bakkie naast de auto (kon mooie Ronald ook weer met een peuk op 

adem komen) en verder. Afdalen op de Maquisard, langs het CCR, waar we de maand daarvoor logeerde 

tijdens ons trainingsweekend en vervolgens in Remouchamps de Redoute op. Op dat moment was alle 

pijn goed verdoofd en toen de volgauto langszij kwam om me een lift aan te bieden riep ik „no pain‟ en 

roste ik zonder hulp de Redoute op, heerlijk! Zo hard als Daan ging het niet, maar die had dan ook bijna 

de hele tour zitten wachten op de Redoute om daar een toptijd neer te zetten. Onderweg rekende hij het 

hele peloton Spartaanse vrouwen in. Inmiddels begon te tijd toch wat te dringen en moesten we een 

beetje voortmaken om op tijd bij het rendez-vous punt te komen in Valkenburg, voor de gezamenlijke 

intocht. In een van de laatste Belgische dorpjes voor de grens (ik denk Warsage) stuitten we op een 

plechtige herdenking van een of andere gebeurtenis uit de tweede wereldoorlog en moesten we allemaal 

een minuut of 10 wachten tot dat voorbij was. Daar stroomden zo‟n 5 ploegen samen en nadat we verder 

konden, loodste een Limburgse ploeg de hele groep via de kortste weg naar het verzamelpunt. Daar aan-

gekomen trakteerde onze verzorgers ons alvast op een Jupilertje en feliciteerden we elkaar met het vol-

brengen van de tour, iets wat we even later boven op de Cauberg natuurlijk nog een keer zouden doen. In 

volgorde van de ploegen op de ploegpagina (op de TourforLife site) gingen we vervolgens met het hele 

peloton achter de motoragent richting Valkenburg, De Bikers without Borders dus voorop. Het onthaal 

boven op de Cauberg en de ereronde achter het Holland Casino waar ook wij eindelijk onze geliefden 

weerzagen, was prachtig en ontroerend. Het podium op voor een applaus en champagne. Biertje, patatje, 

afscheid, douchen in Thermae 2000, eten in Valkenburg, terug naar huis, lekker slapen in m‟n eigen bed-

je en zo komt aan dit mooie avontuur een eind. 

  

Iedereen uit het team geweldig bedankt voor deze 

mooie week. Iedereen die ons heeft gesteund bedankt. 

En mijn bijzondere dank aan Fried - een betere team-

manager kun je niet wensen - en aan Diana, die zo 

hard gewerkt heeft om ons elke dag weer fit aan de 

start te krijgen en de bijzondere medische verzorging 

van mijn persoontje (ik heb al haar smarties opgege-

ten en Zovirax leeg gesmeerd) en Andries voor alle 

hand en spandiensten. 

 

 

 

 

Jeroen Mous 



                                        Triangeltocht 27 september 2009.  
 
Het is even voor achten wanneer ik arriveer bij café “de Lantaarn”. Het is al druk en terwijl ik wat foto‟s 

neem arriveren er voortdurend tourclubleden en zelfs enkele gastrijders. 

Klokslag 8.00 uur bestijgt wegkapitein Gerard K. zijn koolstofros hetgeen betekent dat we op weg gaan. 

De triangeltocht 2009 is gestart. 

Het is mistig en koud wanneer we Limmen verlaten en richting Uitgeest/Krommenie rijden. Blij dat ik 

een plastic overjasje aan heb. Bij Busch en Dam slaan we rechtsaf en komen we op de fortenroute met 

namen als “Fort aan de Ham”, “Kruitkamer” en “Luchtoorlogmuseum”.  

De Zeedijk, ja ja, afrijdend arriveren we bij pontje 

Buitenhuizen. Nu blijkt ook waarom er stevig is 

doorgereden, immers de pont vertrekt namelijk om 8.40 

uur. De rust op de pont geeft mij de gelegenheid om te 

turfen wie er allemaal meegaan vandaag.Ik kom tot de 

volgende namen: Gerard Kuijs, Marcel Kuijs, Johan 

Kuijs, Coby Tjipjes, Erwin Krom, Fred Verdonk, Pieter 

Borst, Wils Groot, Annie Peppelenbos, Leo Vermeulen, 

Thomas Stam, Corry Groot, Jan Bruin, Jeffrey Bult, 

Hidde Brugman, Ruud van der Neut, Ton Roling, Leen de 

Vries, Willem Blakborn, Andries Jeltsma en nog vele 

anderen tot een totaal van meer dan 30 personen. 

Na de pont gaat het gestaagt door naar Zwanenburg, de 

gemeente waar vorig jaar de Turkse Boeing is neergestort.  

 

De Zwanenburgdijk gaat na Zwanenburg over in  de Lijnderdijk zodat we vanzelf de gemeente Lijnden 

aandoen. Nu gaat het richting Amsterdam-zuid/Amstelveen waar we uit willen komen op de 

Amstelveenseweg. Na wat gezoek en af en toe omrijdend vinden we de bordjes die de richting naar 

Ouderkerk aan de Amstel aangeven. Dat is wat we willen. We bereiken inderdaad de Amstel via de 

bekende Kalfjeslaan. Het zonnetje breekt ondertussen lekker door. 

De Amstel volgend zien we al gauw de  Burgemeester van Zonweg die een afslag is van de A2.  Deze 

A2 volgend passeren we de Vinkeveense plassen en 

slaan af we af bij de N201. 

De voorrijders Johan en Gerard geven vervolgens de 

richting aan die leidt naar Kortenhoef„s Graveland. We 

willen opsteken bij hetzelfde café als vorig jaar. Maar 

helaas (hoewel?) is café de Blooper pas vanaf 12.00 

geopend.Wat nu? We besluiten wat door te rijden en 

dan bedenkt Willem Blakborn opeens dat de TCL een 

aantal jaren geleden ook in deze buurt was en er een 

leuke plaats gevonden werd om op te steken. Zo 

gedacht, zo gedaan. We bereiken inderdaad een prima 

gelegenheid dat luistert naar de naam “Restaurant De 

Colonie” gevestigd aan de Loodijk 18/20 te „s 

Graveland. 

Het personeel raakt wat in paniek wanneer er plotseling 

zo‟n 30 wielrenners graag koffie/thee en een appelpunt willen nuttigen. Gelukkig krijgen ze steun van 

Annie en Coby die meehelpen bij het opnemen van de bestellingen en het uitserveren daarvan. Gezellig 

in het heerlijke zonnetje zitten kan deze dag niet meer stuk. 

Na ook nog een tweede ronde koffie/thee, wat ook weer aangeboden is door één van onze 

hoofdsponsoren de Triangel Groep te Alkmaar (je weet wel van de financiële dienstverlening) breken we 

op om de tocht voort te zetten. 



 

Al gauw rijden we richting Naarden via het recreatiegebied Veertigmorgen waar ook het Naardermeer 

deel van uitmaakt. De oude stad Naardenvesting is indrukwekkend en ik neem mij voor daar een keer op 

het gemak een kijkje te nemen. Nu kan het niet want het TCL 

peloton raast door richting Muiden. 

In de verte is het Muiderslot reeds te zien dus we gaan blijk-

baar de goede kant op. In Muiden aangeboden blijkt de brug 

bij ome Ko en graaf Floris tijdelijk gesloten te zijn wat mij 

de gelegenheid geeft om wat plaatjes te schieten.Besloten 

wordt om via IJburg naar Amsterdam te rijden. We worden 

nog even opgehouden door een lek bandje.Met wat 

kluunwerk wordt een dijk beklommen waarna al gauw de 

Schellingwouderbrug wordt beklommen. 

Na deze brug gaat het richting de Zaan. Onder aanvoering 

van gids Gerard die ons door het doolhof  “het Twiske” leidt 

fietsen we plotseling op de Zaanse Schans. Het overvloedige aantal toeristen noopt ons om het kalm aan 

te doen. 

 

Na Wormerveer fietsen we langs het spoor naar Uitgeest en vervolgens naar Castricum en Limmen. 

De Triangeltocht 2009 zit er weer op. Wat moet er nog gezegd worden. De tocht was perfect, mooi weer, 

dank aan de goede organisatie, gewoon 150 km 

genieten!!!!!!!! 

 

Leen de Vries 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle foto‟s van deze tocht zijn te zien  

op http://www.tourclublimmen.nl/fotos/album9/index.htm  ( red) 



Leve de digitale snelweg. 

Tourclub Limmen is nog niet zo heel lang actief op het internet. Toch weet de echt fanatieke wieler-

toerist ons te vinden. Dat ze daarbij nog een uitgebreid verslag maakt van het geheel vinden wij fan-

tastisch.. Zij heeft genoten van Tourclub Limmen en wij van haar. Onderstaand verslag is ook te vin-

den op http://www.wielertoerist.be/suma/verhalen/

tourclub+Limmen+en+andere+zaken/?did=6689&modus=view 

Eén van de doelen voor dit jaar was om minder alleen te fietsen. Daarom zoek ik 

voordat we een weekje naar Groet in Nederland vertrekken op het internet naar 

een Nederlandse tourclub. Uiteindelijk blijkt Tourclub Limmen (http://

www.tourclublimmen.nl/) een uitkomst: rit op zondagvoormiddag, verschillende 

ploegen en een positieve reactie op mijn emailtje. Ik vertrek te vroeg vanuit onze 

verblijfplaats in Groet en ben zo om 8.30 op de afspraak in Limmen.‟Nee‟, zegt 

Gerard, die ook m‟n berichtje beantwoordde, „Dit gaat veel veels te hard. Je ken 

beter een kwartiertje wachten tot de andere ploeg vertrekt.‟ Ik besluit om efkes 

mee te bollen en dan terug te keren. „Maar het begin is niet representatief, want 

tot Alkmaar rijden we altijd rustig,‟ probeert Gerard nog. Niet verstoken van eni-

ge vorm van koppigheid, vertrek ik toch met de snelle ploeg. Een lekke band na 4 km, maar voor het 

overige gaat het goed vooruit: voor de wind aan 31 gemiddeld naar Alkmaar.  

Maar na Alkmaar geven ze er inderdaad een enorme snok aan; met schuine tegenwind draaien ze rond de 

40. Mijn hartslag vliegt naar de 170, ik hap naar adem, zoek de wielen, snot voor mijn ogen, stommeling, 

Gerard had gelijk, wat een overmoed weer al. De laatsten van de groep geven me een wiel, vooraan hou-

den ze de benen iets stiller, en ik ben er weer bij. Gerard stelt voor om een iets rustiger groepje te vor-

men, maar een beetje verder pakken we een bocht: voor de wind... Wat een opluchting! M‟n hartslag 

zakt gelukkig, maar het blijft afzien, want nu rijden we constant tegen de 50 p/u. Dit is niet braaf per 

twee een tochtje maken, maar proberen positie kiezen, van wiel naar wiel springen, vliegend optrekken 

achter de bochten, de snokken in het peloton proberen volgen. Het lijkt wel koers! Ik kan de wielen nipt 

houden en met een gemiddelde van 36.1 p/u staan we na 51 km aan de Goudvis in Petten, waar koffie 

met een appeltaartje vlot binnengaan. Gezellig babbelen met de mannen, die toch wel verbaasd zijn, want 

ze hebben nog nooit een vrouw in de „snelle ploeg‟ gehad. Het zijn allemaal geoefende fietsers; sommi-

gen rijden wedstrijden bij de liefhebbers, een ander vertelt over een tocht voor artsen zonder grenzen die 

hij gaat doen (http://2009.tourforlife.nl/ ). Daarna is het tegenwind, maar het tempo is gezakt en ik kan 

wat uit de wind fietsen. We passeren onze verblijfplaats, maar voor het plezier rij ik nog 20 km mee tot 

Egmond. Als ik afslaag staan er 81 km aan 34,5 gemiddeld op de teller. Het was supersnel en supertof.  

Na 125 km ben ik terug op ons vakantieverblijf. 

 

Maandag 27 juli 2009: herstelritje 

 

Afsluitdijk enzo 

Dinsdag 28 juli 2009 
Vroeg uit de veren voor een duurrit van ongeveer 3,5 uur. Gisteravond wat chips gegeten, dus een ontbijt 

acht ik niet nodig. Door de duinen rijd ik naar Den Helder, langs de boot van Texel, over het marineter-

rein (waar de bewakers me zonder problemen over laten fietsen!) en dan naar Den Oever. Mijn aardijks-

kundelessen van vroeger zijn wat weggezakt en ik denk dat ik alweer bijna thuis ben. Als ik de Afsluit-

dijk zie, denk ik dan ook: „Leuk! Even naar Friesland.‟ Dat gaat goed vooruit en het is heel mooi. Wel 

lijkt de overkant verdacht ver en daarom besluit ik na 20 km toch maar eens om te draaien. Oef, daarom 

ging dat zo goed! De wind blaast me bijna achteruit en ik moet hard boksen om vooruit te komen! De 

teller stond op 29 p/u, maar zakt nu zienderogen. 



 

Met veel moeite geraak ik terug van de Afsluitdijk en begin het stuk naar huis. Ik word moe, krijg hon-

ger, dorst en bovendien blijkt dat Noord-Holland veel groter is dan ik dacht. Het trappen gaat steeds 

moeilijker. Gelukkig heb ik een klein beetje geld mee en op een gezond ahum ontbijt van cola en snic-

kers kan ik juist overleven. Met 162 km achter de kiezen sta ik pas 6 uur en een kwartier (26 p/u) later 

uitgeput terug in Groet. Het is heeel lang geleden dat ik nog eens 2 uur tegen mijn goesting heb gefietst, 

maar vandaag was dat zo. Nog al een geluk dat die andere 4 uur zo zalig waren. 

 

29 juli 2009: voor de afwisseling eens gaan lopen: 50 minuutjes door de duinen. En 20 km fietsen aan 

gezapig tempo. 

 

Wind, wind, wind 

30 juli 2009 
Vandaag mag ik nog eens mee met de mannen van de toerclub Limmen! Ook al voel ik me erg moe na 

de inspanningen van de afgelopen dagen, ik zie het toch goed zitten en leg de 30 km naar de startplaats 

rustig af. Gerard, Wil, Hans en Hidde staan om 8 uur in Castricum paraat. We vertrekken op het gemak. 

Deze keer is het heel anders dan op de zondag: een stevig, gelijkmatig tempo zonder snokken of optrek-

ken. Maar het waait! Niet normaal gewoon. Het giert echt tussen de spaken en al rijden we in een fraaie 

waaier, het is niet te doen. Aan de sluizen van IJmuiden heb ik vreselijk moeite om te volgen, mijn benen 

lijken wel van lood vandaag.  

We fietsen naar het Kopje van Bloemendaal, één van de hoogste duinen van Nederland. Omdat de man-

nen weten dat ik in de Vlaamse Ardennen woon, verwachten ze een demonstratie, maar dit is echt niet 

mijn specialiteit en bovendien ben ik veel te moe: mijn hartslag is niet omhoog te branden. Ik besluit om 

verder alleen te fietsen: het is niet tof als ze op mij moeten wachten. „Nee‟, zegt Gerard beslist, „Nou ben 

je met ons vertrokken, dus fietsen we ook met zijn allen verder.‟ Ze doen het tempo zakken en ik volg. 

Nu gaat het beter en ik begin me minder moe te voelen. 

Aan de boulevard worden de fietsen volledig gezandstraald, zand en zout knarsen tussen mijn tanden, het 

pikt in mijn ogen, ik zet me volledig schrap om niet met fiets en al van de dijk te vliegen. Ik kan niet 

meer, maar blijf trappen tegen de klippen op. De mannen spreken me moed in en gelukkig komt er daar-

na inderdaad weer een iets gemakkelijker stuk. Vervolgens draaien we voor 10 km de duinen van Lange-

velderslag in: ook weer tegenwind! Je kan je hier echt op een half uur volledig choco fietsen en nu be-

grijp ik waarom er veel Nederlanders goed in de bergen zijn: dit is hetzelfde gevoel als een col oprijden. 

Op het verste punt zetten we ons een kwartiertje en daarna vliegen we bijna letterlijk terug. Zo‟n tempo! 

Dit gaat een pak rapper en iets na half 12 zijn we in Heemskerk (96 km aan 28,3 p/u), waar we bij Wil 

getrakteerd worden op koffie en koek; smaakt eens zo lekker 

na een fietstocht. Ondanks de vermoeidheid, heb ik geen se-

conde spijt: een schitterende tocht door het groen, langs de zee, 

over de duinen in aangenaam gezelschap, kan niet anders dan 

een tevreden mens opleveren. Na in totaal 155 km ben ik terug 

in Groet waar ik meteen de beentjes onder tafel kan schuiven: 

pannenkoeken! 

 

Heel veel dank aan de tourclub Limmen! 

             Inge Brinkman 



                               
 

Op zondag 2 augustus 2009 stond de Kroone Liefting tocht op ons programma. De voorgaande jaren wa-

ren er bij deze traditionele toertocht veel deelnemers en dus waren de verwachtingen hoog. Helaas moest 

Marcel Bliek afzeggen i.v.m. een geplande vakantie. Toen ook John Vader op het laatste moment moest 

afzeggen i.v.m. een vervelende blessure, hadden wij geen voorrijders die de route kenden. Ook de weers-

voorspellingen zagen er niet zo goed uit. Er moest nu snel een plan worden gemaakt, want de Kroone 

Liefting tocht kan toch niet zomaar niet doorgaan. De avond te voren, met de kaart van Noord Holland 

op tafel, heb ik zo goed en kwaad als het ging een route in elkaar geflanst met Kolhorn als koffiestop. 

`s Morgens ging al vroeg de telefoon een paar keer over. Gaat de Kroone 

Liefting nog wel door, het is namelijk klote weer. Ook ikzelf begon toen 

enigszins te twijfelen, maar ik moest wel om 8.00 uur bij De Lantaarn staan 

want onder de Tourclub Limmen leden bevinden zich toch nog wel enige die-

hards die niet terugdeinzen voor een buitje regen. Uiteindelijke waren er 10 

echte kerels bereid het gevecht met de weergoden aan te gaan. Met het wind-

je in de rug viel het nog wel mee. Echter toen wij in de beurt van Oostwoud 

en Midwoud kwamen begon de lucht steeds donkere te worden tegen bijna zwart aan. Weldra kwam de 

regen met bakken uit de lucht. Stoppen had geen zin want we waren toch al drijfnat. Het enige voordeel 

was dat wij nu onze dure regenjackjes eens goed kon-

den testen. De stemming had er ondanks het honden-

weer niet onder te lijden. Een spreekwoord zegt: 

“Gedeelde smart is halve smart.” En dat ging hier zeker 

op. Het verrassende was wel dat er TCL leden bij wa-

ren die je zelden of nooit tijdens dergelijke tochten te-

genkomt. Misschien dat die figuren het fijn vinden om 

in de regen te rijden ???. Keurig op tijd arriveerden wij 

als verzopen katten bij de koffiegelegenheid in Kol-

horn. De fietsen werden keurig aan het door Kroone 

Liefting gesponsorde hek gehangen. De bediening 

stond al klaar om ons warm te onthalen. John Vader 

had dit van te voren nog wel geregeld en hiervoor mijn 

compliment. De natte jackjes e.d. werden over de ver-

warming en stoelen gehangen om wat te kunnen drogen. De koffie met appelgebak smaakt in zulke om-

standigheden des te beter. Namens de deelnemers wil ik de fa. Kroone Liefting hiervoor nogmaals harte-

lijk danken. Omdat de jackjes nog niet goed droog waren bleven wij wat langer zitten en toen werd ons 

nog een derde bakkie koffie aangeboden. Het werd er steeds gezelliger op en de zin om weer op de fiets 

te stappen was er even niet. Gelukkig was de meeste regen uit de lucht en was de terugreis, weliswaar 

tegen wind, weer heel plezierig. De sterkste mannen deden het kopwerk en met name Nico Castricum wil 

ik hiervoor een compliment geven. Ik heb hem alle jaren niet meer gezien bij Tourclub Limmen, maar 

volgens mij zit hij toch regelmatig op de fiets anders kan je dit niet. Voor Henk Portgies was de regen, de 

kou en de wind toch iets te veel. Zijn kachel was leeg in Schoorl en hij besloot 

in goed overleg een extra rustpauze in te lassen en op eigen gelegenheid naar 

huis te fietsen. 

Mijn respect en waardering gaat uit naar alle deelnemers van deze tocht en je 

merkt dat bij zulke slechte weersomstandigheden de samenhorigheid alleen 

maar groter wordt. Wij hebben in ieder een voldaan gevoel aan deze tocht 

overgehouden. 

Voor volgend jaar staat de Kroone Liefting tocht wederom op de toerkalender 

voor de eerste zondag in augustus. Ik zeg: “Gewoon doen.”  Ik hoop dan uiteraard op beter weer en dat 

Marcel Bliek en John Vader dan weer onze voorrijders zullen zijn. 

 

Gerard Kuijs      

 

    Kroone– Liefting tocht. 



Grote- Ronde-Gevoel 
Deel 1, De Vuelta, 
 

 

Een grote ronde, die mogelijkheid bood de organisatie van de Vu-

elta in september. Gerard Kuijs, Jacob de Maar en ik wilden dat 

wel eens meemaken. Een Proloog en 1e etappe met tijdmeting. 

Een cyclo in Nederland  tegen de achtergrond van de Ronde van 

Spanje. En ook nog gratis toegang tot de tribunes van het TT cir-

cuit om de profs te zien rijden. Ik dacht dat toch moeiteloos 100 

TCL-leden voor deze buitenkans gevonden zouden kunnen wor-

den, maar de belangstelling van clubleden viel fors tegen. Dat er 

in de rest van Nederland genoeg animo zou zijn voor het evene-

ment bleek uit mijn startnummer : 10.014. 

Toen we bij het circuit aankwamen bleek de zaak strak georgani-

seerd. Veel parkeerruimte, duidelijke aanwijzingen en snelle af-

handeling van de inschrijving. Tijdchip op de fiets en eerst de 

proloog over het circuit. Met  honderden anderen die in de weg 

reden, windkracht 6 en een nat wegdek was de sfeer er nog niet 

een van een grote ronde. Hierna sloten we aan bij de start van de 

etappe, waar de fietsers in groepen van  100 werden losgelaten. 

Het was fris.  

Terwijl mijn chip alleen mijn startnummer doorgaf aan de matten 

die ik passeerde, bleek die van Gerard een gecamoufleerde elek-

tromotor te zijn. De eerste 1 ½ uur haalden Jacob en ik hijgend in zijn wiel duizenden andere fietsers in. 

Bij de eerste ravitaillering kwam een einde aan de inhaalrace. In een dorp liep alles vast en moesten we 

van de fiets af om eten en drinken te laden.  

Toen we in een vreselijke hoosbui met horizontale slagregen, zeiknat, te laat dus, platgedrukt tegen de 

muur van een boerderij een kwartiertje probeerden te schuilen, waren Jacob en ik Gerard kwijtgeraakt. 

Samen verder gefietst, en ons verlost van de tijdchipdruk. Bij een volgende bui maar eens een kopje kof-

fie gedronken bij een café waar men wel op fietsers had gerekend, maar de aantallen geheel had onder-

schat. En hierna de etappe rustig uitgereden. Naarmate we dichterbij Assen kwamen werd het steeds 

drukker, en de laatste 20 km was gewoon filerijden met 25 km per uur. Dat vond ik niet zo erg want door 

de snelle start en de kou door de regen was “het beste eraf”. Bij aankomst troffen we Gerard weer die 

even later werd gestrikt voor een heus finishinterview met microfoon en camera . Daarna naar de auto, 

even provisorisch opknappen, fietsen erin en terug om de profs te gaan zien. En een dikke 3 uur later, via 

een eetcafé waar de kok voor ons en een ander gezelschap van huis werd opgeroepen, terug naar huis.  

Gaf het een grote-ronde-gevoel op die zaterdag? Nee. Er was te-

veel verkeer op de route en werkelijk overal fietsers. Door het ont-

breken van een gezamenlijke start kon ook niet gesproken worden 

over een cyclo gevoel. Meer een ronde- van- NH– gevoel , en dan 

veel drukker. De tijdchip had achterwege kunnen blijven. Maar 

met de proloog op het TT circuit, de vriendelijke dames in kleder-

dracht die krentenbollen en sportdrank uitdeelden, de toeschou-

wers in de dorpen  en na de fietstocht op de tribunes met tiendui-

zenden wielerfans in een steeds spannender wordende  proloog 

Cancellara zien winnen, was het een lange, gezellige, welbestede 

dag. In 2010 start in mei de Giro in Amsterdam en in juni de Tour in Rotterdam. Daar zal vast iets voor 

ons soort fietsers worden georganiseerd. Minder levensecht dan de Dolomietenmaraton of L‟Etappe du 

Tour,  maar dichterbij komen ze nooit meer. Dus: wordt vervolgd. 
 

 

Ben Imhann 
 
 



Klachten nemen we serieus. 

 
Een ingezonden brief na de 60e verjaardag van Gerard Kuijs 
 

Op zijn 50e verjaardag werd hij door zijn vrienden verrast met een fantastische surprise party. Nu, 10 jaar 

later, kon hij zijn verjaardag niet zomaar voorbij laten gaan. Op Geversduin had hij een mooie locatie 

gevonden om zijn 60e verjaardag te vieren. Naast zijn familie, vrienden en kennissen had hij ook enige 

Tourclub Limmen fietsvrienden uitgenodigd . 

 

Zijn nichtje Dianne had beloofd de uitnodigingskaart te maken. Helaas door drukte op school kwam zij 

hier niet toe. Marcel, haar vader en tevens Gerard z‟n broer, zou wel wat in elkaar flansen als Gerard 

maar aangaf wat er zoal in moest komen te staan. Het werd nu wel een eenvoudige uitnodigingskaart, 

maar wat er in moest komen te staan, stond er ook in. Even vluchtig alles gecontroleerd en de uitnodigin-

gen konden de deur uit. 

Achteraf bleek dat zijn telefoonnummer niet juist op deze uitnodiging stond. i.p.v. 656779 stond er 

656799 en dat heeft hij helemaal over het hoofd gezien. Dit kleine foutje had toch grote vervelende ge-

volgen toen hij onderstaande brief ontving. 

 

Getekend: D.E. Marrage                                                   28 oktober 2009 

Bartokstraat 2,  Castricum 

 

Geachte heer G.Kuijs, 

Na enig speurwerk, heb ik eindelijk uw adres kunnen vinden en daarmee ook de plek waar ik met mijn 

ongerief terecht kan. 

Laat ik beginnen met het feit dat ik de wens koester, dat de frustraties die momenteel van mijn vrouw en 

mij bezit hebben genomen niet te nadrukkelijk uit dit schrijven blijken. 

Allereerst is daar mijn ontdekking, dat onze telefoonnummers erg op elkaar lijken. Op zich komt dat va-

ker voor, maar al langere tijd krijgen mijn vrouw en ik telefoontjes, die blijkbaar voor u bestemd zijn. 

Nu moet u weten dat mijn vrouw in lichte mate Alzheimer heeft en zij weet beslist niet meer hoe vaak er 

voor u gebeld wordt. Ik kan u zeggen meneer Kuijs: ik heb geen Alzheimer maar ik ben het ook vergeten, 

zo verschrikkelijk veel wordt er gebeld en dan met ik weet niet wat voor figuren allemaal. En dan die 

taal! Mijn vrouw en ik hebben een nette achtergrond en stammen nog uit de tijd dat men gewoon was de 

naam te noemen als men een ander opbelde. Ik zal u een voorbeeld geven, dan pakken we gelijk de koe 

bij de horens. Woensdag 21 oktober j.l.. werd ik rond half acht ‟s avonds gebeld, krijg ik een kerel aan 

de lijn, die met platte praat in de hoorn brult: „Géééérrr….. ‘t wor verskrikkelijk slecht morge, gaan we 

nog fietsuh!‟ Ik leg dan rustig uit, dat ik Marrage heet en zeg dat er blijkbaar een verkeerd nummer is 

gedraaid. Soms zie ik er zelfs wel de humor van in, omdat zowel mijn vrouw en ik alleen nog met een rol-

lator de deur uit komen. Voor mijn vrouw die toch wat verward is, is het vervelender. Laatst had zij een 

man aan de lijn die vroeg of ze lijnen kon trekken op het Vitesse voetbalveld. Ze zegt dan dat ze op zoek 

moet naar witte kalk en ik moet dan hemel en aarde bewegen om haar in te laten zien dat het een misver-

stand is en dat ze iemand anders bedoelen. Ik hoop dat de ernst van de situatie u duidelijk is: Wij willen 

niet fietsen,schaken, graskalken of ander inspannende activiteiten verrichten. Oh ja en gister werd ik nog 

gebeld met de vraag wat ik wil hebben voor mijn zestigste verjaardag. 

Wij zijn allebei boven de tachtig meneer Kuijs en we willen rust, dat zou voor ons beiden een prachtig 

cadeau zijn! Ik merk dat nu ik dit schrijf, een opborrelende woede bezit van mij neemt. 

Een kopie van deze brief is daarom naar de KPN gegaan met het dringende verzoek voor een nummer-

correctie zorg te dragen. Wilt u misschien een vijf ruilen, voor een drie, dan ruil ik een negen voor een 

vier en liggen onze telefoonnummers een straatlengte uit elkaar. 

 

Met vriendelijke groet, 

Dhr. Diederik Engelbert Marrage 

     

Conclusie: “Een demarrage komt altijd onverwachts” !!    
 



Sla je slag 

 
Er is nog een kleine voorraad aan wielerkleding beschikbaar. 

Deze kleding is voor aantrekkelijke prijzen aan te schaffen bij Gerard Kuijs ( gerard.kuijs@casema.nl ) 

 

Lange broek     2 x  XXL 

Shirt lang     1 x  XL  1x  XXL 

Shirt Kort     1 x  M  1x  XXL 

Handschoenen    2 x  M  1x  XXL 

Persoonlijke jaarkaart Noordhollands Duinreservaat. 

 
Nu er op bepaalde tijden in de Noordhollandse duinen, op onverharde paden, met de mountainbike gere-

creëerd mag worden houdt dat vanzelfsprekend wel in dat een toegangskaart verplicht is. Voor een dag 

toegangspas kunt u terecht bij de aldaar geplaatste automaten. Voor de regelmatige bezoeker is een jaar-

kaart een betere optie. Deze zijn te bestellen op www.pwn.nl/jaarkaarten. Hoewel de kaart een verplich-

ting is draagt de opbrengst er aan bij om een uniek stukje Nederland in stand te houden. Wij als kustbe-

woners kunnen daar elke dag van genieten. 



 

 

WEBSITE GROOT SUCCES 
Onze website www.tourclublimmen.nl is dit jaar weer goed bezocht. Hieronder een overzicht van een 

aantal statistieken. We hebben in de periode 1 januari 2009  t/m 15 november 2009 1.633 bezoeken ge-

had. Een gemiddelde van bijna 142 per maand.  

De 1.633 bezoekers komen naast Nederland (1.523) uit 10 verschillende landen te weten: België (37), 

Brazilië (25), Italië (19), Verenigd Koninkrijk (11), Duitsland (6), Frankrijk (4), Spanje (4), Verenigde 

Staten (2), Australië (1) en Oostenrijk (1). 

 

Wil je een bericht laten plaatsen, mail dan naar info@tourclublimmen.nl. 

 

Ruud van der Neut 

http://www.tourclublimmen.nl/
mailto:info@tourclublimmen.nl

