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Campa 2 achterderailleur 



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 22 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      

 

 

We hebben als tourclub een bewogen jaar achter de rug.  Naast de vele gewaardeerde gezamenlijke fiets-

activiteiten die we met elkaar hebben ondernomen,  is de nu zelfs nationale discussie over veiligheid en 

recreatief fietsen nog steeds actief en actueel. De veroordeling van Aad was een onverwacht verdrietig 

gevolg van een noodlottige samenloop van omstandigheden. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en 

houden contact met elkaar. Tourfietsen is net als vele andere sporten niet zonder risico. Op de manier 

waarop wij onze sport willen bedrijven staat  het recreatieve en de gezamenlijke beleving centraal. 

D.m.v. ons gedrag op en rond de fiets kunnen wij de wereld daar het best van overtuigen. We rekenen op 

jullie allemaal en wensen je veel fietsplezier.  

 

Het bestuur opereert nog steeds zonder voorzitter. Wij hopen dat we aan het begin van het nieuwe jaar 

een nieuwe voorzitter aan jullie kunnen voorstellen. 

 

Tijdens onze tochten zien we verschillende nieuwe gezichten, dat is een goede ontwikkeling en daar zijn 

wij blij mee. 

 

We zien steeds meer leden die via internet met de wereld communiceren. Naast dat de GPS op de fiets 

oprukt is het bestaan en gebruik van internet niet meer weg te denken. Voor zover je dat nog niet gedaan 

hebt laat ons je email adres weten. De website is nog geen smashing hit, maar steeds meer mensen weten 

de weg naar onze site te vinden. Voorstellen om de site aan te passen en zaken als een forum toe te voe-

gen hebben gehoor gekregen en wijzigingen zijn in gang gezet. 

 

Op de jaarvergadering is gesproken over het ontwerp en de verstrekking van nieuwe clubkleding. De 

bestaande kleding  is inmiddels meer dan 7 jaar in gebruik . Wij willen als bestuur dat nieuwe leden in 

clubkleding met ons mee kunnen fietsen. Het blijft tenslotte een prachtig gezicht als er een groep limmer 

tourfietsers langs fiets in allemaal dezelfde clubkleding. Een kledingcommissie is inmiddels opgericht en 

streeft er naar zo snel mogelijk een nieuw tenue te kunnen presenteren. 

 

Het overlijden van Ko Kerssens  trof ons als klap bij heldere hemel. 

Als deelnemer van de fietstocht van Limmen naar Burkina Fasso  

kwam Ko in Spanje om bij een verkeersongeval in de buurt van de 

stad Rondo. Wij wensen  Marian Kerssens en haar kinderen veel 

sterkte bij het dragen van dit grote verlies. 

 

Namens het bestuur veel leesplezier en we begroeten je graag op de 

hoek van de visweg om weer een mooie tourtocht met elkaar te gaan 

maken. 
 

 

 

 

 Amsterdam, Harry Wullings 



 

             

 

          Tourkalender 2011 

 
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 30 oktober rijden alle groepen weer samen, start 09.00 uur 

 

Zondag 3 April: 

Openingstocht onder leiding van Gerard Kuijs 

 

Maandag 25 april ( 2e paasdag) 

Extra rit zoals die op de zondagmorgen wordt verreden. Op 23 April is namelijk de ronde van Noord-

Holland zodat er eventueel op maandag kan worden uitgereden. De rit op zondag gaat ook gewoon door. 

Kortom een fietsweekend voor de echte liefhebber. 

 

Zondag 1 mei: 

Gezellige tocht naar Breezand onder leiding van Leo Vermeulen. 

 

Vrijdag 3 Juni tot zondag 5 Juni: ( Het weekend van hemelvaart) 

3 daagse van Tourclub Limmen. Dit Jaar in de omgeving van Eindhoven/Valkenswaard. 

 

Maandag 13 Juni ( 2e pinksterdag) 

De classictocht van dit jaar. Speciaal voor de iets minder actieve leden van Tourclub Limmen. Onder 

leiding van Gerard Kuijs. 

 

Zondag 3 Juli: 

Monstertocht: Na het succes van vorig jaar volgt op deze dag een vervolg. Onder leiding van Patrick 

Droog. Weer over de afsluitdijk naar Stavoren maar een iets andere route. Circa 225 km. 

 

Zondag 7 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 4 September: 

Mooie tocht onder leiding van Andries Jelsma. Waarheen blijft een verrassing. 

 

Zondag 25 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 28 oktober 
 

Algemene ledenvergadering om 20.30 uur in de Lantaarn. 
 



Van het hart 
Ingezonden mededelingen: 

 

Onderstaand stukje komt waarschijnlijk uit blad “Fiets”. (red.) 

 

Belangrijke multiplechoicevraag. Stel, je bent de sterkste van een groep fietsers. De groep is aan het toe-

ren of een beetje aan het trainen, en er staat daarbij niet belangrijks op het spel. Wat doe je? 

 

A: je bent zo euforisch dat je de sterkste bent, dat er niets 

anders in je omgaat dan: Kijk mij eens, ik ben de sterkste! Je 

rijdt zo veel mogelijk op kop en straalt van begin tot eind. Dat 

na dat eind een paar van de zwakkere groepsgenoten moppe-

ren dat er niemand op of om keek en dat ze de hele tijd aan 

het elastiek hebben gehangen, komt als een verrassing. Je 

vindt dat eigenlijk maar gezeur. Je bent voor de gelegenheid 

totaal vergeten hoe het is om het maar amper bij te kunnen 

benen. 

B: Je denkt: Als ik de sterkste ben, zal ik de rest eens een 

poepje laten ruiken, en geeft vol gas. Als er 1 op kop 33 kilo-

meter per uur rijdt neem jij met 34 over en daarna door naar 

35-36 als het kan… 

Ja, het gaat super! Na de bochten ga je meteen op de pedalen staan en stuif je ervandoor. Jij kunt nog net 

door oranje, en achter je redden ze zich maar. Dat de halve groep afhaakt en op eigen gelegenheid terug-

fietst, vind je eigenlijk wel leuk: jij rijdt de halve groep eraf, zo goed ben je! 

C: Je rijdt de hele weg op kop. Dat kan immers makkelijk met jouw benen. Je houdt het 

tempo strak en als er iemand het in zijn hoofd haalt om te demarreren, sprint je erachter 

om die idioot tot de orde te roepen. Regelmatig kijk je om of het hele gezelschap nog 

netjes in jouw kielzog rijdt. Na afloop klagen de snelle mannen dat ze niet hebben mo-

gen dollen en dat het tempo te laag was. Maar daar lach je om: Jij weet wel wie de sterk-

ste is. 

D: Met wat jij over hebt, kunt je de zwakkeren helpen. Elke keer als er iemand op een 

gaatje komt te zitten, laat jij je afzakken en zorg je ervoor dat hij of zij in jouw wiel kan 

terugkeren in het groepje. Dan blijf je er nog even naast 

rijden voor een bemoedigend woord en/of een gezellig 

praatje. Soms rijdt je er een paar meter achter, om de 

groepsgenoten die er af waaien op te kunnen bezemen. 

Als het moet sprint je naar de kop om te vragen of het iets rustiger kan. 

Aan het eind hebben de sterke mannen je amper gezien, maar de ene 

dame achter in de groep is verliefd op je geworden. 

 

 

 

Mocht je herkennen in antwoord A of B. dan heb ik, hangend aan het elastiek, 1 verzoek: Kijk alsje-

blieft af en toe eens om! Of nog beter: Laat je eens afzakken. Daar wordt je heus niet minder sterk van. 

Echt niet. Bij voorbaat dank. 

 

Willem Zonneveld 



 Notulen ledenvergadering 29 Oktober 2010 

 
Aanwezig zijn 40 leden waaronder drie leden van het bestuur.  

 

1. Opening 

 

De vergadering wordt geopend met de mededeling dat het bestuur nog steeds op zoek is naar een voorzit-

ter. De vergadering wordt opgeroepen mee te denken over mogelijke kandidaten. Omdat Harry Wullings 

deze vergadering verhinderd is, zullen de andere drie bestuursleden ieder enkele onderwerpen van de 

agenda voor hun rekening nemen. 

 

2. Binnengekomen stukken en mededelingen 

 

Het bestuur heeft een mail ontvangen van Leo Vermeulen met de mededeling dat er misschien een moge-

lijkheid bestaat om tegen gereduceerd tarief te spinnen bij de Bloemen in Castricum. Leo zal Ruud van 

der Neut benaderen om dit op de website te zetten. Als er enige duidelijkheid is hoe groot de belangstel-

ling hiervoor is, zullen de volgende stappen worden gezet. 

 

Het bestuur heeft een brief ontvangen van Frans Punt met het verzoek om per jaar een vast bedrag te do-

neren ten behoeve van een fietsclub in Armenië. Het bestuur heeft hierover intern uitgebreid gediscussi-

eerd en is tot de conclusie gekomen, dat de leden contributie betalen om aan fietsactiviteiten deel te kun-

nen nemen. Daarnaast werkt de Tourclub met een zeer beperkt budget en wordt ze zelf gesponsord. Van 

sponsoring van derden door de Tourclub kan daarom geen sprake zijn, hoe sympathiek het doel ook is.   

Inmiddels heeft Frans schriftelijk een antwoord gekregen met deze strekking. 

 

3. Evaluatie seizoen 2010 

 

Op paasmaandag, 5 april werd de startrit gehouden waaraan ca. 40 leden deelnamen. De tocht voerde 

over de sluis bij IJmuiden door het duingebied naar Zandvoort. Omdat op het laatste moment gebleken 

was dat het geplande koffieadres op maandag gesloten was, moest geïmproviseerd worden. Er werd een 

prima adres in Langevelderslag gevonden. 

Op 2 mei werd de tocht naar Breezand verreden onder leiding van Leo Vermeulen. Hoewel dit traditio-

neel een bijzonder mooie rit is, waren er slechts vijf deelnemers. De oorzaak lag in het weer, en dan met 

name de voorspelling. 

In het weekend van 4,5 en 6 juni werd de driedaagse verreden met 16 deelnemers. Er werd deze keer 

vanuit Limmen per fiets gestart richting Tiel. 

Op zondag 11 juli werd een zgn. monstertocht van 210 km o.l.v. Patrick Droog verreden. De tocht ging 

over de afsluitdijk met een extra lus door Friesland naar Staveren. De route was fantastisch en mede door 

het werkelijk ideale weer hadden de 18 deelnemers een geweldige fietsdag. 

Op zondag 1 augustus werd de Kroon-Liefting tocht o.l.v. John Vader verreden. Er waren dit jaar maar 

liefst 36 deelnemers voor deze prachtige tocht door het Noord-Hollandse polderland. 

Op 19 september werd de Triangeltocht verreden, deze keer via den Helder naar Texel. Bij de start waren 

er 15 deelnemers, waarvan er bij aankomst nog 5 over waren. Waar de rest gebleven is staat elders in dit 

blad. 

Tijdens het seizoen werden er twee classics verreden, bestemd voor o.a. mensen die iets minder getraind 

zijn. De gemiddelde snelheid ligt iets lager dan tijdens de andere tochten. 
 

4.. Gevolg uitspraak rechter inzake het ongeval in 2008. 

 

Patrick Droog leest het stuk voor dat van te voren is opgesteld. Naar aanleiding hiervan ontstaat enige 

discussie over de route die groep 1 ‟s zondags rijdt. Enkele deelnemers zijn van mening dat met name het  
 

 

  



stuk door Schoorl en Bergen risico‟s met zich meebrengt. Er wordt gesuggereerd om dezelfde route in 

tegengestelde richting te gaan fietsen. Hier is niet iedereen het mee eens. Afgesproken wordt, dat groep 1 

in het voorjaar van 2011 tijdens de koffie zal overleggen hoe de route het best aangepast kan worden. 

 

5. Plannen 2011 

 

De plannen voor 2011 worden doorgenomen. De driedaagse zal richting de Brabantse Kempen gaan, het 

gebied ten zuiden van Eindhoven.  

De door het bestuur geplande extra rit op paasmaandag, 25 april gaat niet door omdat op 23 april de ron-

de van Noord-Holland verreden wordt. 

Er zal weer een geschikte datum worden gezocht voor een extra lange tocht, de zgn. montertocht.  

 

6. Financieel verslag 

 

Gerard Kuijs doet zeer gedetailleerd verslag van de inkomsten en de uitgaven. Enkele speciale uitgaven 

worden door hem gememoreerd. 

In de eerste plaats een bloemstuk na het overlijden van Ko Kerssens t.g.v. een ongeluk in Spanje tijdens 

de tocht naar Burkina Fasso. Gerard vraagt de aanwezigen te gaan staan en een minuut stilte in acht te 

nemen. 

Daarnaast heeft de penningmeester 40 euro gedoneerd aan de kerk in Limmen omdat tijdens de kerst-

nacht slechts een zeer beperkt aantal leden van de tourclub aanwezig waren om te spinnen voor het goe-

de doel. 

Vervolgens is een bierpakket en een bos bloemen aan John Vader gegeven als waardering voor het voor-

rijden van de Kroone-Liefting tocht. 

 

7. Herontwerp en aanschaf clubkleding 

 

De plannen van het bestuur om de clubkleding te vernieuwen worden enthousiast door de vergadering 

ontvangen. Dylan de Vries heeft al enig voorwerk gedaan. Besloten wordt een kledingcommissie in het 

leven te roepen. Er melden zich spontaan een aantal leden aan die hieraan willen deelnemen.  

Wel is de vergadering kritisch over het geplande tijdpad. Men wil meteen aan het begin van het seizoen 

2011 in het nieuwe tenue kunnen rijden. Gerard zal zorgen dat de commissie op korte termijn bijeenge-

roepen wordt. 

 

8. Rondvraag 

 

Richard de Groot stelt voor om bv. Hyves in te zetten om de communicatie tussen de leden te verbeteren, 

en zo de leden beter te leren kennen. Je kunt hier dan bv. voorstellen op zetten om samen tourtochten te 

rijden. Hij zegt toe om voor het clubblad een korte beschrijving te maken. 

Jelte Koopman wil graag dat er elk jaar enkele tourtochten samen gereden kunnen worden. Hij vindt dat 

de ritten op zondag te voorspelbaar worden en stelt voor om hier meer variatie in aan te brengen. 

(Richard de Groot vraagt mensen die leuke routes weten om deze op de website te zetten.) 

Daarnaast is hij van mening dat de club meer aan langere termijn planning zou moeten doen. Gezien de 

leeftijdsopbouw moet er verjonging komen. 

Hij wil graag iets op papier zetten voor het clubblad. 

Wilco Nierop stelt voor om een info-avond voor GPS bij te wonen als hier voldoende belangstelling voor 

is. Hij zal een mail naar Patrick sturen die voor verdere verspreiding zal zorgen. 

 

9. Napraten en borrelen 

 

Hoewel de agenda van de vergadering beperkt was, was het toch ruim na elven voor het eerste biertje 

doorkwam. Er werd nog tot na twaalven “doorvergaderd” 

 

Andries Jelsma 



 
 

 

 
            

   

  

  

 

VAN DE PENNINGMEESTER. 
 

 

Overzicht inkomsten en uitgaven november 2009 t/m oktober 2010 (bedragen in Euro`s) 

 

Specificatie Inkomsten:  Specificatie Uitgaven: 

 

Contributies 2570,00         3 daagse Betuwe ( Tiel )                                -/-     42,17 

Sponsorbijdragen   500,00         Bankkosten     120,92 

Rente                       297,86         Attenties     107,00  

Clubkleding     40,00         Bestuurskosten      15,00  

                       Administratie kosten   105,69 

                       Clubblad   831,22 

                       Jaarvergadering 2007   287,75 

                       Voorrijkosten + Traktaties   135.00  

                       K.V.K.                                                                   26,14 

                         

Totaal   3407,86 Totaal 1586,55 

 

Voordelig saldo   1821,31 

 

Voorraad Clubkleding       75.00 

 

   

 

 

 

 

 

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. 

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

Ook kunnen deze reserves worden aangesproken als wij in 2011 nieuwe clubkleding aanbieden 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: 

De rente op onze spaarrekening wordt ieder jaar minder terwijl het bedrag op de spaarrekening steeds 

nog toeneemt. Het rente percentage wordt steeds maar lager. Volgende jaar wordt een groot gedeelte van 

de spaarrekening aangesproken voor korting op de nieuwe clubkleding. 

  

Clubkleding: 

De voorraad clubkleding is minimaal nog een lange broek ( XL ) , shirt korte mouw ( M ) , shirt lange 

mouw ( XL ) en 2 paar handschoentjes ( XXL en M ) 



 

Toelichting uitgaven:              
   

3 daagse Tiel: 

Er waren 16 deelnemers die Euro 199,00 hebben aanbetaald. De volgauto werd dit jaar beschikbaar ge-

steld door Johan Kuijs, die hiervoor een kleine attentie heeft gekregen en werd bestuurd door de  Ramo-

na en Annelies. 

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

zelfs een klein bedrag over welke zal worden gebruikt voor de 3 daagse van 2011.    

Een fantastisch weekend, waarvan een uitgebreid verslag door Jan Miggels verder in dit blad. 

Ook volgende jaar willen wij wederom een soortgelijke 3 daagse organiseren waarbij we zullen starten in 

de omgeving van Valkenswaard. 

 

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. 

Ieder kwartaal berekend de RABO bank kosten voor dit pakket.   

 

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. 

Donatie aan de organisatie van Burkino Faso tijdens de hometraining actie tijdens de Kerst. ( Euro 

40,00 )  

Bloemetje voor Wim Zonneveld i.v.m. een Koninklijke onderscheiding voor al het vrijwilligers werk. 

( Euro 10,00 ) 

Bloemetje + bierpakket voor John Vader voor het voorrijden van de Kroone Liefting tocht. ( Euro 

20,00 )  

Rouwboeket voor Co Kerssens , die verongelukt is tijdens de sponsortocht Limmen – Burkino Faso. 

( Euro 37,00 )  

 

Administratie kosten: 

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

Het contract met Avast ( virusprogramma )  is pas in november 2010 verlengd voor 2 jaar en komt dit 

boekjaar derhalve niet voor in de kostenspecificatie. 

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 nog steeds weinig tot geen respons aan gegeven. In het vervolg zal, behoudens De 

Fietsbel, er geen post met mededelingen e.d. meer worden verstuurd. Dit jaar hebben wij bij hoge uitzon-

deringen toch nog een keer de uitnodigingen voor de jaarlijkse leden vergadering per post verstuurd. 

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

website: www.tourclublimmen.nl  

De introductie van de nieuwsbrief  is zeer positief ontvangen. Helaas hebben wij van ongeveer de helft 

van onze leden een e-mail adres c.q. een juist e-mail adres, dus lang niet iedereen krijgt zo`n nieuwsbrief. 

Ik wil daarom een dringend verzoek richten aan diegene die nog nooit een nieuwsbrief hebben ontvan-

gen. Stuur mij een mail met daarin het e-mailadres. 

Voor leden die niet beschikken over een computer c.q. e-mail adres willen wij een uitzondering maken, 

maar dan moeten zij dat wel aan mij doorgeven !!!  

NB. 

Als ieder lid mij per 1 januari een mailtje stuurt met “De beste wensen voor 2011” dan kan ik jouw e-

mail adres controleren, wijzigen of toevoegen.    

Voor alle duidelijkheid hier nogmaals mijn e-mail adres: gerard.kuijs@casema.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 sinds 2010 slechts een keer per jaar uit te geven. De gekleurde omslag op speciaal glad pa-

pier maakt dat ons clubblad er keurig uitziet maar hier hangt wel een prijskaartje aan. 

Dit is de keus van het bestuur en onze sponsors Kroone Liefting en De Triangel Groep BV. 

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 per 

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

Dit jaar hebben wij 8 pagina`s in kleur laten afdrukken. Dit bracht zoveel extra kosten met zich mee zo-

dat dit eenmalig is geweest. 

 

Jaarvergadering: 

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

Dit jaar hadden we nog steeds een onvolledig bestuur zonder voorzitter. Ons bestuurslid Harry Wullings 

( inmiddels wonende in Sloten ( Amsterdam )) was ook nog verhinderd, waardoor het bestuur uit slechts 

3 personen bestond.   

De opkomst dit jaar was heel goed ( ongeveer 40 personen ). Gebruikelijk is dat er koffie met iets lekkers 

wordt aangeboden en vaak worden er ook nog enige consumpties gegeven als de penningmeester dit ver-

antwoord vindt. 

Wij doen er alles aan om er een gezellige avond van te maken en dat was dit keer ook zeker het geval. 

Voor alle duidelijkheid zijn dit de kosten van de jaarvergadering van oktober 2009 

  

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 15 deelnemers en tijdens de 2e classic waren er 14 deelnemers. ( kosten Euro 80,00 ) 

Omdat de belangstelling toch wat is tegengevallen hebben voor komend seizoen slecht een classic tocht 

in ons programma opgenomen. 

Leo Vermeulen is ieder jaar weer bereid ook een tocht voor te rijden en de gemaakte kosten worden dan 

uiteraard vergoed. ( kosten Euro 10,00 ) 

De Triangeltocht ging dit jaar naar Texel ( zie elders in dit blad het verslag ) en de overtocht per boot is 

betaald door Tourclub Limmen. ( kosten Euro 45,00 )    

 

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. 

Deze reserves worden volgend jaar aangesproken als compensatie voor nieuwe clubkleding.  

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

 

Gerard Kuijs             



 
 
 

 

 

 

 

   
    

   Ledenadministratie per oktober 2010 

 
 

 

Aantal leden t/m oktober   2002 217 

              “                “    2003 241 

              “                “ 2004 256 

              “                “ 2005 258 

              “                “ 2006 256 

              “                “  2007 264 

              “                “                   2008 257 

              “                “                   2009   255 

              “                “                   2010                                            257 

 

Nieuwe leden periode nov  2009 t/m okt  2010           Opzeggingen leden periode nov  2009 t/m okt  

2010 

 

Naam:                                Plaats: Naam:   Plaats: 

 

Roland Langkemper Heiloo Pieter Bakker Heiloo 

Rob Zonneveld Limmen Ko Kerssens ( T 16-09-10 ) Castricum 

Pieter Bakker Heiloo Arthur Meij Castricum 

Rob Pancras Heiloo Peter Weijers Limmen 

Corry Groot Heiloo Joop Hageman Limmen 

Jane Borst Castricum Anton Heijmans Castricum 

Larry Nieuwbuurt Alkmaar Frank Kramer Limmen 

Ronald Veldt Limmen D. Ruinaard Limmen 

Ton van Leeuwen Castricum Cees Veldt Limmen 

Marcel Zonneveld Heiloo 

Ab Welbedagt Heemskerk  

     

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

( gerard.kuijs@casema.nl) 
   

    



 

 

Driedaagse naar Tiel 
 

 fietsen, vroeg slapen en een snuifje cultuur 

 
Dag 1: Schitterend weer en een fijn gemiddelde van bijna 28 km. 

Jawel het was weer zover, we mochten weer 3 dagen fietsen. Patrick Droog had een route voor de heen-

weg en terugweg bedacht en tussendoor nog een rit in de buurt van van Flipje en Jomanda. We vertrok-

ken om 8.00 uur vanaf de Lantaarn onder schitterende omstandigheden via het pontje van Buitenhuizen 

richting Halfweg op weg naar Tiel. De eerste koffiebreak was bepaald na 50 km fietsen maar onze vaste 

begeleidsters Ramona en Annelies hadden alleen de 5 begrepen want na 35 km werd er reeds gestopt 

voor een door Gerard Kuijs gezet bakkie. Na deze stop gingen we met het pontje van Wilnis alwaar Theo 

van der Meer melancholiek over het water staarde naar het geboortehuis van zijn vrouw. Er was nog wel 

een klein incident want voor de overtocht moest worden betaald echter de penningmeester had geen geld 

bij zich, zodat door iemand anders moest worden voorgeschoten.  

 

Na de tweede bak koffie nu op een terras waarbij de eigenaar het gebak nog moest halen bij de plaatselij-

ke bakker spoedden wij ons door het 

prachtige Hollandse landschap met 

merendeel wind in de rug. Voorbij 

Vianen werden wij bij Lopik weder-

om opgevangen door ons nu in het 

oranje gestoken begeleidingsteam 

voor de nodige dorstlessers en ander 

proviand. Hierna reden we in één ruk 

door naar Tiel naar het van der Valk 

hotel waar wij nog even van de zon 

en wat biertjes konden genieten op 

het dakterras. Na het eten waren er 

nog een paar dapperen die een wan-

delingetje gingen maken en zo kon 

het gebeuren dat rond middernacht 

iedereen al plat lag en dat heb ik in al 

die jaren nog nooit meegemaakt 

 

Dag 2: Wederom een prachtige dag met een cultureel 

slot  

Deze dag ging van start onder nog mooiere omstandighe-

den dan dag 1. Op de fiets richting het oosten en vervol-

gens naar het noorden richting Doornik. Op deze dag zou 

de bergtrui verdiend worden met een aantal niet al te lange 

klimmetjes. Zo zou worden bepaald wie de bergkoning 

van deze 3 daagse zou worden. Voor de koffiestop kwa-

men we langs een steil viaduct en het was als op een 

mooie voorjaarsdag de pinken in de wei worden losgela-

ten. Alle klimmers gek als een deur raasden deze helling 

op, om vervolgens te wachten op de achterblijvers 

(ondergetekende dus). Bij Renkum was een wat langere 

klim op keitjes waar Patrick als eerste boven kwam ge-

volgd door Jan  Veldt, en zo was de tussenstand voor de 

bergtrui Patrick 15 punten Jan Veldt 13 punten. Hierna 

trok de stoet richting Arnhem om via het noorden van de 

stad richting Wageningen te gaan, daar was men druk be-

zig met de voorbereidingen van “de Wageningse muur” een omloop waarbij de Wageningse berg 11 

maal moest worden beklommen. Vervolgens naar de Grebbeberg waar de laatste punten voor de bergtrui 

te verdienen waren, als eerste boven was Patrick gevolgd door Jan Veldt.  



Je zou dus denken, bergtrui in de tas van Patrick. Na bestudering van de beelden, bleek dat Patrick te 

vroeg was vertrokken en zodoende een valse start had veroorzaakt. Na ampel beraad werd besloten Pa-

trick 3 punten in mindering te geven zodat Jan Veldt met 17 punten drager werd van de bolletjestrui. 

Vervolgens werd teruggekeerd naar Tiel waarbij het opvallend was dat hoe lang je ook fietste de afstand 

tot Tiel maar heel langzaam kleiner werd. Eerst kwam je een bord tegen Tiel 12 km na een kwartier weer 

een bord Tiel 11 km waar we in die tussentijd naar toe reden is mij nog steeds een raadsel. 

 

Na het diner vroeg er iemand of we nog naar de tap toe gingen, persoonlijk had ik niet zo‟n zin in want 

het was toch een drukke dag geweest, maar het bleek een Taptoe te zijn. De taptoe van Tiel. Na een wan-

deling van 20 minuten kwamen wij het centrum van Tiel aan , waar op het parkeerterrein een geheel af-

gesloten gedeelte was voor het optreden van de diverse korpsen. Na enige dralen mochten we van orga-

nisatie dichterbij kijken mits we een consumptie namen, en zo kon het dus gebeuren dat een deel van de 

tourclub naar Jubal uit Dordrecht stond te kijken met de choreografie van Annelies en Ramona.  

Het geheel werd besloten met een geestelijk lied, de last post en het Wilhelmus zodat ook het culturele 

en geestelijke gedeelte van het weekend vervuld was. En weer lag iedereen rond middernacht in zijn 

mandje. 

 
 

 

 

Dag 3, Iets minder weer maar voor de bui thuis 

In verband met de weersverwachting werd besloten op de slotdag om 8u30 te vertrekken en zowaar na 

het nemen van de groepsfoto ging de karavaan op weg naar huis. Wederom via een pontje ditmaal over 

de Waal ging het richting Zeist en zo konden we genieten van de prachtige huizen bij Bosch en Duin en 

de fantastische route langs de Vecht. Na een koffiestop in  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abcoude ging het richting Oudekerk aan de Amstel en Amstelveen. Toen we bij Halfweg waren begon 

het zowaar te spetteren en was de temperatuur een graad of 10 gezakt, uiteindelijk waren we om 15u30 

in Limmen. Net te laat om de laatste steen van de Lego toren geplaatst te zien worden.  Met nog enkele 

verfrissende versnaperingen bij ”de Burgerij”  en een hartstochtelijk afscheid van onze begeleidsters was 

ook deze 3 daagse weer voorbij. 

 

 

 

 

Rest nog te melden dat: 

 

 

· Sjaak Lute zowel zijn bril als zijn shampoo was vergeten omdat hij vrijdag op tijd op was, hij 

dientengevolge na het fietsen rond liep als Al Pacino in Scent of a woman of als Spike uit de 

film Nothing Hill 

· Jan Miggels de code van de kluis had vernacheld maar deze toch de volgende dag open kon krij-

gen met de originele code 

· Wil Brakenhof in Woerden bijna een oud vrouwtje op een zebrapad aanreed 

· Theo van der Meer zijn maaltje Oppedoezer rondes al weer veilig gesteld heeft. 

· Er slechts 1 lekke band was 

· Dat dit de meest tamme driedaagse is geweest die ik ooit heb meegemaakt 

· Dat de thuisblijvers wederom ongelijk hadden 

 

 

Jan Miggels 
 
 



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. 



 

 
 

 

Monstertocht- IJsselmeer  11-07-2010. 
 

Het is kwart voor 7 wanneer ik arriveer bij “de Lantaarn”. Er staan al enkele tourclubleden op deze 

mooie zondagochtend ( wel vroeg hoor). Met circa 18 man en vrouw vertrokken we via Oterleek, Rus-

tenburg,H.H.Waard-Noord, Wieringermeer richting den Oever .Toch nog een lekke band ( Patrick) niet 

getreurd dat was zo gebeurd, op naar Middenmeer. 

Den Oever 09:15 uur. Koffie met appelgebak. Lekker gekletst over ditjes en datjes. De dijk werd in re-

cordtijd gereden ( circa 45 minuten). 

Richting Exmorra, Allingwier, Parrega, Blauwhuis ( plaspauze), de meren van Friesland in zicht. Ter 

hoogte van het Heegermeer was de temperatuur inmiddels opgelopen tot 28 graden ( heerlijk windje op 

de fiets). 

Tot bij Elahuizen weer een lekke band. Voor sommige leden tijd om even in de schaduw te zitten. On-

dergetekende zag een mooie plantenbak om daar op te zitten maar dat mag zomaar niet. Willem kreeg 

een standje van een Friese dame ( strafpunten) We vervolgden onze weg weer richting Fluessen en via de 

Hemelum arriveerden we op tijd voor de boot. De een nam in het plaatselijk restaurant  een kop soep, 

anderen een pannenkoek etc dat was even lekker. Vervolgens  80 minuten op de boot. De een binnen en 

de ander op dek. 

15:30 In Enkhuizen weer fietsen, even wennen. Nu nog de laatste 55 km tot Limmen. Eerst richting 

Hoorn. Dwars door de stad IJsselmeerdijk, Grosthuizen. Weer door het Noord-Hollands landschap met 

mooie vergezichten en molens. Avenhorn en Ursem kwam weer in zicht. 

De Kilometerstand stond inmiddels op bijna 209 km maar deze dag kon niet meer stuk. Piet Paulusma 

had mooi  droog weer besteld en iedereen, denk ik, had een mooie fietsdag en ik denk voor herhaling 

vatbaar. 

 

Sportief Groetend Willem Blackborn. 



 
 

 

 

 
Duchenne Heroes 2011  

 
In september 2011 gaan wij, Carel Kuijper, Piet Bakker, Rob Pankras en Menno Schut deelnemen aan de 

“De Duchenne Heroes-Challenge”.  

Dit is een “sponsor” mountainbike tocht van 700 kilometer om geld in te zamelen voor het onderzoek 

naar de ziekte van Duchenne ! 

 

 
 
Deze tocht bestaat uit 7 zware etappes, door 4 verschillende landen, van Luxemburg via de Belgische 

Ardennen en de Duits-Belgische grens naar Nederlands Limburg.  

De Ardennen staan bekend om uitdagende mountainbikeroutes. Het is niet voor niets dat er elk jaar 

mountainbike wereldbekerwedstrijden worden gehouden.  

Deze dagen zullen zwaar en technisch zijn. Per dag zullen we gemiddeld 100 km moeten fietsen over 

vaak unieke mountainbiketracks.  

De tocht wordt geheel gereden met ondersteuning van GPS. Een unieke situatie, geen ander evenement 

in Nederland heeft een route die zo uitgebreid is en zoveel mountainbikepaden aan elkaar verbindt. 

Wij hoeven tijdens de tocht maar aan een ding te denken: mountainbiken. 

De overnachtingplaats, vervoer van bagage en eten en drinken is volledig georganiseerd. Elke avond zet 

de organisatie een kamp op alwaar wij kunnen bijkomen van de inspanningen van de dag. Ook gaan er 

diverse begeleidingsteams mee waaronder medische verzorging en materiaal verzorging. Dus aan alles is 

gedacht. 

 

 
 

 
Deze tocht staat in het teken van de spierziekte Duchenne. 

Duchenne is een ernstige en erfelijke spierziekte die vrijwel alleen bij jongens voorkomt. In ons land 

hebben ongeveer achthonderd jongens deze ziekte. De ontwikkeling van nieuwe behandelmethodes heeft 

de levensverwachting van de patiënten doen toenemen tot 30 jaar, maar zelfs nu sterven er patiënten 

voor hun twintigste jaar.  

Op dit moment is Duchenne nog niet te genezen of te voorkomen. Maar een wetenschappelijke door-



braak lijkt eindelijk dichtbij. Eén van de projecten die mede door Duchenne Heroes is gefinancierd, gaf 

hoopgevende resultaten bij experimenten. De eerste klinische tests met een groep patiëntjes is gestart. 

Eindelijk gloort er hoop… Kijk voor meer informatie over Duchenne op: www.duchenne.nl 

 

Wij willen deze monstertocht rijden en tegelijk geld inzamelen voor de onderzoeksprojecten van Du-

chenne Parent Project. 

En om deze monstertocht te rijden zijn er dus sponsoren nodig! 

Als je wilt sponsoren kan dit op alle mogelijke manieren dus ook op de manier die jij wilt. Bijvoorbeeld 

per kilometer, een bedrag per dag of je (bedrijfs) naam op het tenue, of op ons vervoer tijdens deze mon-

stertocht. 

Kijk voor meer info over sponsoring van ons team op www.helpeenheld.nl of ga naar 

www.duchenneheroes.nl en klik naar “Sponsor ons” en selecteer “Help een Held” en doneer! 

 

Heb je zelf nog een idee over sponsoring mail dan naar info@helpeenheld.nl 

 

 

700 kilometer, 7 dagen, 4 landen en 1 doel! 

 

 
 

Sponsor ons door de donatie van je oude mobiele telefoon en stuur deze koste-

loos op naar antwoordnummer 262  1900VB   Castricum 

t.n.v. Help een Held 
 

 

 

Met sportieve groeten, 

Menno Schut 



Wegseizoen 2010: Het KNWU NK master 50+ 
 

Nadat ik in april een goede test tijdens de omloop Edam/Volendam had gedaan bedacht ik mij dat het 

mogelijk zou moeten zijn deel te nemen aan het Nederlands kampioenschap masters 50+ te Aalten. 

Feit is dat niet iedereen wordt toegelaten en dat de uitslagen van de districtkampioenschappen ondermeer 

bepalen over de deelname. Op 24 mei waren de districtkampioenschappen en ik besloot mij in te schrij-

ven bij de wedstrijd voor B amateurs op het paracours van DTS aan de Kalverhoek te Zaandam. De wed-

strijd ging boven verwachting en ik eindigde op de 18e plaats, dus binnen de top 20. 

Dus, de inschrijving zou kans moeten hebben. En jawel hoor, de KNWU besliste dat ik deel mocht ne-

men( je krijgt een speciale uitnodiging) aan het NK masters 50+ te Aalten op 4 juli 2010. 

Dit medegedeeld  aan fietscollega/vriend Jos Alberts besloot ook hij een aanvraag te doen. Een ieder zal, 

Jos kennende,  begrijpen dat de uitnodiging voor Jos al snel werd verzonden daar hij op grond van zijn 

prestaties zondermeer werd toegelaten. 

Dus vertrokken Jos en ik in de vroege morgen van zondag 4 juli naar Aalten per auto. Daar aangekomen 

was het NK masters 60+ al in volle gang. Na het omkleden, inschrijven en nummers ophalen konden we 

het parcours al verkennen want de 60+ wedstrijd was net afgelopen. Ik had thuis het parcours van 6,3 km 

ook al verkend via een “you tube” filmpje maar de werkelijkheid is toch altijd anders. Jos merkte bij een 

lang recht stuk met zijwind op dat het hier zeker “op de kant zou gaan”. Ik nam mij voor deze waarschu-

wing niet in de wind te slaan. Bij de startstreep aangekomen bleken zowat alle renners al te zijn opge-

steld en kwamen we er ook nog achter dat er nogmaals een handtekening gezet moet worden. (doen ze 

bij de tour de France ook iedere dag voor de start). Dus stonden we echt helemaal achteraan als no 120 

en no 121 of zoiets. Niet handig! 
 

 

Het startschot klinkt en ik besluit direct vol gas te geven om zo snel mogelijk naar voren te rijden want 

anders lig je er echt af bij het “kant rijden”. Gelukkig gaat dit erg goed en lig ik na 500 m al rond plaats 

60 . We draaien van de grote weg af en gaan de landerijen in en daar gaat het spel echt beginnen. Ik heb 

het geluk om achter een breedgeschouderd figuur te zitten die ook nog goed kan stoempen. Bijblijven is 

hierdoor gewaarborgd.  



 

Na de eerste ronde blijf ik eigenlijk voortdurend rond positie 50 hangen en het begint zowaar te lopen. 

Dat weet je gewoon wanneer je de bochten goed uit komt, een gaatje dicht rijdt en het “kant rijden” 

lekker gaat. Ook de beklimming van de Robert Gesink bult (Aalten is de woonplaats van Robert) liep 

goed en bij het passeren van start/finish betrap ik mijzelf dat ik zit te genieten. Heerlijk!! 

Zo langzamerhand wordt het tijd om wat meer naar voren te rijden en op twee ronden voor het eind van 

de wedstrijd zit  ik zowaar op de tweede rij. De laatste ronde gaat in en het wordt druk. Er wordt links en 

rechts van mij naar voren gereden en ik zak weer af naar de laatste plaatsen van de groep die inmiddels is 

uitgedund tot een man of veertig. Ik zie dat Theo Joosten (die later op de tweede plaats eindigt) voor mij 

door de berm heen naar voren rijdt.  

De groep is inmiddels zo breed geworden dat de weg te smal is om op een “normale” manier te passeren. 

Ik doe dus niets (stom) en blijf achterin zitten. Er wordt hard gereden op weg naar de laatste 180 graden  

 

 

bocht bij de Gesink bult voor het binnenrijden van het centrum van Aalten. De weg gaat hier omhoog en 

ik merk dat ik niet naar voren kom omdat iedereen zo‟n beetje even hard rijdt. De finish komt in zicht en 

ik eindig als nummer 34. Op dat moment ben je dan tevreden want het is mijn eerste NK en uitrijden in 

de kopgroep is iets waar je op voorhand voor tekent temeer daar er van de 120 gestarte renners 70 zijn 

geklasseerd waarvan 40 in de kopgroep. Enige tijd later besef ik dat er gewoon meer had ingezeten 

wanneer ik mij voorin gehandhaafd had. Een top 10 was mogelijk geweest denk ik. 

 

Hoe liep het met Jos af? Helaas lukt het Jos niet om in het begin van de wedstrijd snel naar voren te 

rijden. Hij werd bij de  “bocht Gesink bult” ook nog in de hekken gereden door een “collega” en dan is 

terugkomen eigenlijk niet meer mogelijk. Jos besloot daarom de wedstrijd voortijdig te beëindigen. 
 

Ook heb ik op 8 september nog het NK voor de andere bond (WFR) gereden waar ik 17e werd. Ook hier 

had meer ingezeten als ik doorgezet had bij mijn gedachte om voor de laatste bocht naar voren ter rijden. 

Een kleine week later heb ik op 14 september  de Groeistadklassieker gereden (gecombineerde 40+ / 50+ 

wedstrijd over 130 km door de Utrechtse heuvelrug) waar ik 8e in mijn klasse ben geworden door nu wel 

naar voren te rijden in de finale. Goede opsteker voor volgend jaar!! 
 

Leen de Vries 
 



Over het weer en dat soort dingen. 

 
Heroïsche verhaal vanuit Zwitserland. 

 
Jaarlijks brengen we met een select gezelschap een bezoek aan een streek waar kleine fietsverzetten 

noodzakelijk zijn. De jaren dat ik ben meegegaan hebben we altijd het mooiste weer van de wereld ge-

had. Je gaat er eigenlijk vanuit dat dat een vanzelfsprekendheid is. 

Dit jaar laat al snel zien dat het ook heel anders kan. Zwitserland en Italië staan op het programma en 

aangekomen op het vliegveld van Basel komt het met bakken uit de lucht. Toch zal er gefietst moeten 

worden want het 1e hotel ligt op 140 km afstand van Basel. Het enthousiasme is niet echt af te lezen aan 

de gezichten van de heren coureurs. Een “goed” begin van de vakantie dus. Gelukkig sta ik zelf inge-

deeld als de eerste volgautochauffeur dus deze ervaring hoef ik niet in me op te nemen. Medelijden met 

de mensen op de fiets is er wel. 

 

De weersvoorspelling voor de komende week blijft slecht en de eigenaresse van het eerste hotel kan zich 

niet echt herinneren wanneer het voor het laatst zo hard geregend had. De 2e dag kon deze vrouw haar 

bewering herhalen want het regende deze dag nog harder. Er werd besloten om niet te fietsen. Deze keu-

ze was mogelijk omdat we in het eerste hotel 2 nachten bleven. 

 

Na enkele dagen komen we in Andermatt. Het is nog niet echt droog geweest en de sfeer in de groep is 

toch anders dan andere jaren. Het weer tijdens een fietsvakantie blijkt heel bepalend. Andermatt ligt op 

1400 meter hoogte en we hebben zelfs een weerbericht gezien waarin werd aangegeven dat de sneeuw-

grens tot die hoogte zou dalen. Nadat het eerst alleen nat was, was het nu dus ook koud.  

Bij deze wil ik Jacob de Maar bedanken omdat hij ooit tijdens een eerdere vakantie had gezegd dat je 

altijd al je winterkleding mee moest nemen omdat je het in de bergen nooit kon weten. Hij heeft hele-

maal gelijk gehad. Alle winterkleding die ik mee had, heb ik deze vakantie aangehad. 

 

Omdat we toch op wielervakantie zijn willen we toch wat bergen „beklimmen‟. Wij willen dus de vol-

gende morgen vastberaden op de fiets stappen maar de hoteleigenaar in Andermatt raad het eigenlijk af. 

Het rondje over de Furkapass is onmogelijk omdat het daar op de top sneeuwt. Hij adviseert om over de 

iets lagere Gotthardpass naar het zuiden te rijden. Daar moet het mooier zijn. Hij stelt voor om met de 

Zwitserse Connexxion  ( de fiets kan daarin mee) over de top van de Gotthard te gaan en op een lager 

gedeelte op de fiets te stappen. Op deze manier moeten we het laag gelegen Biasca kunnen bereiken en 

zo via de warme Lukmanierpass naar de Oberalppass komen. Deze zal weer onder de sneeuw staan dus 

daar moeten we ook met de Connexxionbus over. 

Het lijkt een onhaalbare onderneming en we moeten er een nachtje over slapen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

De volgende dag is het mistig en koud. Het sneeuwt of regent bijna niet. Bert Hendriksen gaat met een 

andere hotelgast snel even op de top van de Oberalppass kijken. Terwijl zij in de auto wegscheuren trek-

ken wij onze kleding aan. Na enige tijd komt Bert terug en laat ons foto‟s zien van de top. Zelf beweert 

hij dat hij gewoon op de weg staat. Wij zien alleen dat zijn schoenen zijn weggezakt in enkele cm 

sneeuw. 

Twijfel,twijfel. twijfel. Het kan in de bergen op dat soort momenten gewoon gevaarlijk zijn en we moe-

ten geen onverantwoorde risico‟s nemen. Daarentegen zal het een heroïsche tocht worden waar we waar-

schijnlijk over 20 jaar nog over praten. 

Het verhaal over de connexxtionbussen zitten we eigenlijk niet zo op te wachten. Het geeft te veel gedoe. 

Omdat we een ronde rijden is het niet noodzakelijk om onze eigen volgbus mee te nemen. Toch doen we 

dat wel. We besluiten om met de fiets zo ver mogelijk de Gotthardpass op te rijden en dan daar in de 

volgbus te stappen. Deze brengt ons dan over de top van de berg en zet ons iets lager weer af. Het zelfde 

zullen we gaan doen op de Oberalppass. Bert Hendriksen ziet het fietsen niet zitten en werpt zich op als 

chauffeur van de bus. De rest stapt op de fiets en vertrekt…………………… 

 

 

DE GOTTGARDPASS. 

Langzaam worden de pedalen 

rondgetrapt. Vanuit Andermatt 

gaat het eigenlijk direct om-

hoog en dat vinden we nu niet 

zo erg omdat je jezelf dan 

warm trapt. Om ons heen is 

helemaal geen pass te zien. Het 

is zo mistig dat we alleen asfalt 

en een vangrail aanschouwen. 

Voordeel hiervan is dat we 

geen top zien waar we heen 

moeten fietsen en eigenlijk 

geen idee hebben van hoever 

we van de top zijn. Omdat we 

langzaam hoogte winnen wordt 

het steeds kouder en is het mooi 

om te zien hoe de nattigheid om 

ons heen zich omzet in een vas-

te, bevroren vorm. Het is wind-

stil. 

 

De ijspegels hangen aan de vangrail en lichte sneeuwvlokjes vallen op de wielrenbroek waar ze, door de 

warmte, gelijk weer in de vloeibare variant worden omgezet. 

Hoewel het wel koud is, is het op de Gotthardpass niet nodig om met de volgbus over de top te worden 

gezet. Op de top staat de bus te wachten en we trekken daar onze windjacks aan om heel voorzichtig naar 

beneden af te dalen. Als je de top van de Gotthard over bent dan volgt in de afdaling een tunnel van circa 

een kilometer lang. We rijden behoedzaam de tunnel in en als we er uit komen weten we niet wat ons 

gebeurt. Het lijkt of we in de hemel terecht zijn gekomen. Omdat ik niet het gevoel heb dat ik tijdens de 

klim m‟n laatste adem heb uitgeblazen moet het dus gewoon echt zijn. 

De zon schijnt aan de andere kant van de berg volop en later horen we dat de temperatuurmeter in de 

volgbus 12 graden aangeeft. Dat is zo‟n temperatuursverschil dat alle natte kleding uitgaat en we in no 

time in korte broek rijden. We dalen af naar Biasca en het wordt alleen maar warmer. 

In Biasca moeten we linksaf de warme Lukmanierpass op. 

 

 



 LUKMANIERPASS.( Italiaans: Lucomagno) 

Een mooie pass om te rijden. Raar om te ervaren dat we van windstilte op de Gotthardpass hier plots vol-

op in de wind rijden.  De temperatuur is goed en de kou op de Gotthardpass zijn we alweer vergeten. 

Eenmaal op de top van de Lukmanierpass wordt je bijna uit je broek geblazen. Samen met Rob Zonne-

veld daal ik af maar door de tegenwind krijgen we de snelheid niet boven de 65 km per uur. Later in de 

week komen we nog rond de 90 km per uur dus het geeft een beetje aan wat de wind met ons deed. 

Onze afdaling doet ons belanden in Mustér daar staat op de kruising een groot verkeersbord met daarop 

de richting aangegeven naar Andermatt en de Oberalppass. Dat zou iedereen moeten kunnen zien en van 

fout rijden bij deze afslag kan toch geen sprake zijn. Rob en ik besluiten langzaam aan de klim van de 

Oberalppass te beginnen. Wordt ik tijdens de klim gebeld……. “hoi Patrick, met Gera……tuut tuut 

tuut”. Ik denk de stem van Gerard Kuijs te herkennen maar ik kan er verder niet veel mee. We hebben 

een volgbus bij ons dus die regelt het wel. Ik hervat het langzaam doorfietsen, komt plots de volgbus 

naast me rijden en vraagt of ik Gerard had gezien. Ik zeg dat ik heel even contact met hem heb gehad 

maar dat de verbinding wegviel. Gerard ligt dus niet ergens in een ravijn ( of hij moest wel heel erg snel 

kunnen bellen om aan te geven dat hij een bocht gaat missen). 

De volgbus propt  Rob , Hidde  ( die was aangesloten) en mij nog even snel vol met proviand en de win-

terkleding wordt weer voorgaats gehaald. De bus keert om, om Gerard te zoeken en wij moeten de Obe-

rallpass op. 

 

DE OBERALPPASS. 

 

Aan het begin van deze dag lag er dus nog sneeuw op de Oberalppass. We waren op alles voorbereid. 

Toch hadden we een probleem. Onze zekerheid van een volgbus was nu verdwenen. We konden dus niet 

iemand in z‟n eentje achterop laten rijden. Als daar wat mee zou gebeuren dan zouden we dat nooit zien. 

Rob Zonneveld openbaarde zich als een kleine Contador en reed veel sneller de berg op als ik. Hij ging 

dus vooruit en als het echt niet meer mocht gaan dan zou hij boven in het restaurant op ons wachten. 

Mocht hij aan de kant van de weg stranden dan kwamen we hem wel tegen. 

Hidde was dus eigenlijk de pineut en moest tijdens de klim op mij wachten. Samen zijn we omhoog ge-

reden. Tijdens deze klim regende het zo enorm hard dat de “poppetjes”op de weg stonden. Tijdens het 

klimmen worden we inge-

haald door een antieke auto. 

De man en vrouw in de auto 

hadden de antieke status nog 

niet bereikt maar ze zaten er 

dicht tegen aan. De vrouw 

kijkt ons vanachter het raam-

pje meewarig aan en schud 

haar hoofd. Gezien haar leef-

tijd zal ze veel meegemaakt 

hebben maar dit had ze blijk-

baar nog nooit gezien. Men-

sen op een fiets die met 10 

km per uur tegen een berg op 

rijden en daarbij gegeseld 

worden door de regen. Ze zal 

het wel niet begrepen hebben. 

Ik moet op mijn beurt denken 

aan het slagveld dat Breukink 

achterliet op de Gavia. Ook hij reed in erbarmelijk weer maar had niet de beschikking over de winterkle-

ding die wij wel hadden. 

 

 



Bovenop de Oberalppass is er geen Rob te bekennen. Hij heeft de top gehaald en is waarschijnlijk al aan 

de afdaling begonnen. Op de top van de Oberalp lag geen sneeuw meer op de weg. Wel was de omge-

ving helemaal maagdelijk wit. Een heel aparte ervaring om in zo‟n sneeuw landschap aan de afdaling te 

beginnen. In de afdaling mag ik op mijn beurt op Hidde wachten. Dat is helemaal niet erg omdat ik zo af 

en toe in een bocht kan stoppen en zo kan proberen om het lijf een beetje warm te slaan. 

We dalen af richting Andermatt 

en komen zo bij ons hotel aan. Op 

het zelfde moment komt de volg-

bus aanrijden met daarin 4 man. 

Gerard zat achterin tussen de 

spullen, op een wielkast en keek 

beteuterd. 

 Hij had de kruising in Munstér  

gemist en was nog 9 km afge-

daald. Het verbreken van de tele-

foonverbinding kwam doordat 

zijn batterij leeg was. 

 

Dan zie je ineens hoe arm je bent. 

Je kunt wel een gevaarlijke tocht 

in de bergen ondernemen maar je 

moet zorgen dat je back-ups hebt. 

De volgbus was er 1 van en een 

opgeladen telefoon een 2e. We 

zien het maar als een wijze les. 

 

Aan het einde van de rit hebben we 156km gefietst waarbij we 3 passen hebben overgestoken. 

Alle 3 de passen lieten een totaal andere weersbeeld zien. Van totale windstilte met mist tot keiharde 

wind, warmte, kou en stortregens. Een Erwin Kroll zou het in Zwitserland niet makkelijk hebben. De 

wind waait om de rotsen maar om elke rots hangt een totaal ander weerbeeld. 

De laatste afdaling was gemeen koud en eenmaal in het Hotel begint het lichaam het op te geven. Onop-

houdelijk klappertanden en trillen van het lijf is het gevolg. Snel een paar warme chocolademelk achter-

overgeslagen en vroeg naar bed. 

Best gezellig zo‟n vakantie ;-) 

 

 Later in de week zijn we verder gereden naar Italië en daar was het heerlijk mediteranees weer. Kortom 

Zwitserland een rit om nooit te vergeten. 

 

Patrick Droog  

                                        



                                      Activiteiten 2011. 

 

   Driedaagse naar de Peel en de Kempen. 3 t/m 5 Juni 

 
Aangezien de driedaagse qua animo steeds meer een succes wordt, kunnen we dit jaar niet achterblijven 

en organiseren we een driedaagse richting de 

Peel en de Kempen. 

Onze thuisbasis zal dit jaar het van der Valk ho-

tel in Eindhoven zijn. Na de opgedane goede 

ervaringen willen we hier niet van afwijken. De 

prijs / kwaliteitsverhouding is gewoon erg goed. 

Drie dagen lang gaan we vanuit dit hotel starten. 

Dat houdt in dat we de eerste dag met de auto 

naar Eindhoven rijden en dat we om circa 10:30 

uur op de fiets willen zitten. 

De dag afstanden zullen de eerste en laatste dag 

rond de 135 km zijn. De 2e dag hoeven we niet met auto‟s te rijden en willen we 160 km af gaan leggen.  

 

Voor mensen die regelmatig met de zondagmorgengroep van 

08:45 uur meerijden is dit prima te doen. 

3 t/m 5 Juni is het weekend van hemelvaart. Dat houdt in dat 

veel werkende mensen op de vrijdag automatisch vrij zijn. Wel-

licht dat dit een nog hogere opkomst betekent. Nadeel van het 

hemelvaart weekend is dat er op tijd geboekt moet worden bij 

het hotel. 

We willen dus voor 15 maart weten wie er mee gaat.  De kos-

ten worden net als vorig jaar beraamd op 199 euro. Je kunt je 

opgeven bij Patrick Droog via patrick.droog@quicknet.nl  

Voor het vervoer van fietsen en  mensen, naar Eindhoven, zoe-

ken we nog vrijwilligers. Beschik je over een auto en ben je 

bereidt deze in te zetten voor ons gezamenlijk doel dan stellen we dat zeer op prijs. Daar staat tegenover 

dat de brandstofkosten vergoed worden. 

 

Geef je dus voor 15 maart op en vermeld in je aanmelding de volgende zaken: 

1: Volledige naam zoals deze in het paspoort is vermeld incluis paspoortnr (eis van Hotel i.v.m veilig-

heid). 

2: Adres en telefoonnummer. 

3: Of je bereidt bent om met je auto te rijden. 

4: Of je een 1 persoonskamer wilt ( tegen meerprijs). 

 

Heb je geen beschikking over e-mail bel dan naar 072-8887417. 

 

Een aanbetaling van 60 euro dient voor 1 April overgemaakt te zijn op de rekening van de pen-

ningmeester ( reknr 3364.07.939) 

 



                 Friesland op zijn mooist. ( zondag 3 juli) 

 
In 2010 hebben we voor het eerst een extra lange tocht aan het programma toegevoegd. Zelf was ik daar 

sceptisch over en dacht dat daar geen behoefte aan zou zijn. Gelukkig zat ik er helemaal naast en was de 

opkomst geweldig ( zie blz. 19). 

Dit jaar gaan we  deze tocht  herhalen. Dat wil zeggen dat we weer met de boot van Stavoren naar Enk-

huizen gaan maar dat de route vanzelfsprekend anders zal zijn. Ooit heb ik iemand horen zeggen dat alles 

alleen maar mooier wordt en dat geldt zeker voor deze tocht. 

Zoals een oud spreekwoord zegt: Wie mooie dingen wil zien moet pijn leiden ;-) 

De tocht heeft een lengte van 225 kilometer. Als je het snel zegt valt het wel mee. 

 

Voorwaarden voor het doorgaan is dat het mooi weer is ( geen regen en/of enorme wind) en dat er mini-

maal 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. Eten kunnen we aan boord van het 

schip. 

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

die terplekke kunnen worden betaald.  

 

Aanmelden kan via patrick.droog@quicknet.nl of telefonisch via 072-8887417. 

 

Patrick Droog 
 

 

 

 

 

 



Een gedenkwaardige Triangel-

tocht 2010 
 
Na 2 keer richting Leiden en 2 keer richting Hilversum ging deze lustrum uitvoering van de Triangel-

tocht richting Texel. De afstand zou daardoor wel iets langer zijn dan de vorige edities, maar het is toch 

wel bijzonder het eiland weer eens in het rond te mogen fietsen. Uiteindelijk is het de slotrit van het sei-

zoen en kan men zich het hele jaar hierop voorbereiden. De weersvoorspellingen waren niet al te best en 

vele hebben het hierdoor af laten weten. Met toch nog 15 personen zijn wij uit Limmen vertrokken. In 

Alkmaar had baldadige jeugd glas op de weg stuk laten vallen en het was onvermijdelijk dit te ontwijken. 

Fatsoen, normen en waarden zijn tegenwoordig ver te zoeken. Frans Schermer ergerde zich hier mateloos 

aan en dit liet hij blijken door een paar GVD`s ten gehore te 

brengen. Bijna iedereen met een hand over de banden om even-

tuele glassplinters hiermee te verwijderen. Volgens mij niet zo 

slim, want liever een lekke band dan een jaap in je hand. Nog 

geen honderd meter verder volgde er weer een GVD van Frans 

met als toevoeging “lek”. Frans rijdt tegenwoordig op een re-

servefiets van Mentsjov, super licht en strak met ook hele lich-

ten banden die wel kwetsbaar zijn en deze banden zaten ook 

nog eens strak om de velg. Met spul en moeite wisten wij toch 

de band van de velg te krijgen, daarna nog even controleren op 

glassplinters en vervolgens een nieuwe binnenband erin. De 

band weer op de velg zetten was ook niet makkelijk en toen 

oppompen. Na drie verschillende pompen te hebben gebruikt 

was de band niet op spanning en werd weer slapper. Goede 

raad is duur dus maar een andere binnenband. Na enig zoeken 

kwam Frans met de tweede reserveband maar die paste niet 

goed. Het bleek een 26 inch band te zijn. Als je veel fietsen heb met ook enkele met 26 inch wielen loop 

je dat risico. 

Gelukkig had ik ook een binnenband bij mij en die paste prima en we vervolgden na een klein kwartiertje 

onze route. We moesten wel rekening houden dat het veerpont in Den Helder om 10:30 uur ging dus het 

ging in een gestaag tempo en lekker met de wind schuin in de rug. Bij Koedijk trof het lot wederom 

Frans, een gat in de weg werd te laat opgemerkt en een stootlek was het gevolg. Frans werd wat opstan-

dig en had geen zin meer om verder te gaan. Kees van Stralen gaf hem een reserveband en zonder Frans 

werd de tocht vervolgd. Ik heb nog even getwijfeld om Frans over te halen toch met ons verder te gaan, 

maar dat zou de tijdsplanning ook in gevaar kunnen brengen. We lieten Frans dus met gemengde gevoe-

lens achter. Via de Ruigeweg fietsten we tussen de bomen naar Oudesluis en vervolgens richting Bree-

zand. Ben Imhann had de route in zijn GPS geprogrammeerd en omdat we wat toeristisch wilden fietsen 

bleek de afstand toch wat langer te zijn als de geplande 160 km. 

Het GPS systeem had 174 km berekend. Annie Peppelenbos, Jan 

Schram, Willem Zonneveld en Kees Hout hadden te kennen gege-

ven niet naar Texel mee te gaan en zouden in Den Helder afscheid 

van ons nemen. Omdat Annie `s middags nog moest werken werd 

besloten bij Julianadorp af te slaan naar Callantsoog. Kees van 

Stralen was de dissident die ook met het groepje verder ging en 

toen waren wij nog met 9 man. Vanaf  nu werd er regelmatig op 

de klok gekeken of we de boot van 10:30 uur wel zouden halen.                                                             



 

De snelheid moesten hierdoor wel wat opgevoerd worden want als we de boot niet zouden halen dan was 

Texel voor ons ook geen optie meer, de volgende boot ging namelijk pas weer over een uur. Tegen onze 

gewoontes in reden wij zelfs een keer door het rode licht alhoewel er geen verkeer aankwam. Om 10:29 

uur stond ik voor het loket en kocht 9 kaartjes voor Texel. Om-

dat we nog maar met 9 man waren werd door onze sponsor een 

kopje koffie aangeboden. Tijdens de overtocht kreeg ik een te-

lefoontje van Jan Schram dat ook zij heerlijk aan de koffie met 

gebak zaten in Callantsoog. Ook dit bonnetje kon worden gede-

clareerd bij onze sponsor. 

 

Met de klok mee fietsten we via De Koog naar Cocksdorp  8 km voor Cocksdorp had Arie Zoon een lek-

ke band en in de luwte van bomen ( het was ondertussen wat gaan regenen ) werd de band gewisseld. Op 

datzelfde moment kwam een karavaan hele oude autootjes langs die ons als toeschouwers zagen en hun 

schorre toetertjes aan ons ten gehore brachten voor onze support. Ik heb er niet zoveel verstand van maar 

volgens mij waren de meeste van dik voor de oorlog. De regen werd steeds heviger maar met het windje 

in de rug waren we snel op ons koffieadres. Het werd het Pannenkoekenhuis in Cocksdorp want sommi-

ge waren een hongerklop nabij. Drie man nam in plaats van appelgebak een heerlijke pannenkoek en 

Ruud van de Neut nam er een volgens Texels recept. Ook werden er nog 2 koppen soep besteld. 

Vanaf nu zou het echt beginnen met een harde zuidwesten wind en ik besloot dat de gehele nota voor 

rekening van De Triangelgroep zou komen. Met de barre weersomstandigheden en de uitgedunde groep 

was het zaak het iedereen zoveel mogelijk naar het zin te maken en geen verdere afvallers te krijgen. De 

regenjackjes werden aangetrok-

ken, alleen Jan Bruin en onder-

getekende hadden die niet bij 

zich omdat ze niet gerekend had 

op slecht weer. De afspraak was 

dat diegene die pannenkoeken 

hadden genomen het kopwerk 

zouden doen. Al gauw bleek dat 

deze afspraak niet nagekomen 

werd, want met name Ruud 

kreeg het steeds moeilijker. De 

wind begon steeds meer aan te 

wakkeren en Ruud begon steeds 

meer te kraken. Ruud begreep er 

niets van. Hij voelde zich steeds 

minder goed en het ging totaal 

niet meer. Tussen Jan Veldt en 

Gerard Kuijs werd hij zoveel 

mogelijk uit de wind gezet, want 

de boot zou niet op ons wachten. 13:55 uur kwamen wij gelukkig net op tijd bij de boot en iedereen was 

aan een half uurtje rust toe. Ruud keek toen helemaal niet meer fris uit zijn ogen en besloot van Den Hel-

der zijn reis met de trein te vervolgen. Een heel wijs besluit want verder fietsen was niet meer verant-

woord. Met nog 8 man gingen wij van Den Helder verder. Om het hotel Lands End langs het strand werd 

het helemaal heftig. Er moest hier worden gebeukt tegen een zeer strakke wind waardoor je soms bijna 

helemaal stil viel. Het begon steeds meer op een survival tocht te lijken en ook de reeds gereden kilome-

ters gingen meetellen. Ik vroeg mij al af wie de volgende afvaller zou zijn. Al gauw bleek dat bij Fred  



Verdonk ook het beste er begon af te raken en steeds vaker liet hij gaten vallen. Op de Hondsbossche 

zeewering was het helemaal met Fred gedaan en tussen Jan Veldt en Gerard Kuijs moest hij bij meer dan 

15 km/uur al weer lossen. Op het einde van de dijk werd er even gerust en tussen de bebouwde kom zal 

er wat meer bescherming van de wind zijn. In een rede-

lijke tempo werd de tocht vervolgt en inderdaad de wind 

was hier behoorlijk minder hevig. Toen wij vlak voor El 

Primo in Bergen omkeken misten we 3 man. Na een paar 

minuten wachten was er nog steeds niets te zien en Piet 

Zomerdijk reed terug om de mannen te zoeken. Na onge-

veer 10 minuten kwam Piet met het verhaal terug dat ze 

in geen velden of wegen waren te vinden. Goede raad is 

duur en met nog maar 5 man gingen wij verder. Het be-

gon wel te lijken of het verhaal van de tien kleine neger-

tjes: “En toen waren er nog…….”   

 

 

 

Op zo`n moment reed je toch niet meer zo fijn omdat je mensen mist waarvan je niet 

weet wat er aan de hand is. Ook bij ons was het beste er af en bijna niemand kon 

meer kop nemen. Richard Groot, Piet Zomerdijk en Ben Imhann waren een instorting 

nabij. Ik vroeg aan Jan Bruin hoe het met hem ging en met een monotoon stemgeluid 

zei Jan: “Hmmm, het gaat nog wel”. Jan is altijd al een goede ausdauer geweest, 

maar het is toch onvoorstelbaar dat iemand van bijna 73 jaar dit zolang volhoudt. Jan 

woont in Beverwijk dus rijd ook nog eens 25 kilometer meer als de rest. Hij is en 

blijft voor mij een gewone klasbak. Ook ik was blij toen ik onder een heerlijke war-

me douche stond maar was toch zeer benieuwd wat er met Fred Verdonk, Arie Zoon 

en Jan Veldt aan de hand was. `s avonds belde ik Fred en kreeg zijn dochter aan de 

lijn. “Is Fred nog thuis” vroeg ik haar. “Ja, ik zal vragen of hij nog uit zijn stoel kan 

komen”. “Ja hier met Fred.” Ik vroeg hem waar hij zomaar was gebleven. Fred zei, 

“toen ik bij Groet een cafetaria zag kon ik niet meer doorfietsen” en samen met Arie 

besloten ze toch maar een vette hap te nemen. Jan Veldt is een zeer sociaal persoon 

heeft te mannen proberen te zoeken maar heeft nooit gedacht om in een cafetaria te kijken en is uiteinde-

lijk alleen naar Akersloot gereden. Dat Fred `s avonds thuis zelfs de warme hap liet staan geeft te kennen 

dan hij totaal op was en geen pap meer kon zeggen. 

Voor volgende jaar staat er wederom een Triangeltocht op het programma, maar om nog een keer naar 

Texel te gaan, daar moeten we toch eens een hard over nadenken.  

Voor diegene die deze keer wel van de partij waren heb ik grote bewondering en zij zijn een voorbeeld 

voor de andere leden. 

 

Gerard Kuijs      



 

       Kroone Liefting tocht 2010 
 

 

In tegenstelling tot vorig jaar waren de weergoden ons nu zeer gunstig gestemd. 

Deze lustrum uitvoering van de Kroone Liefting tocht brachten ruim 35 leden aan de start vanaf De Lan-

taarn te Limmen. John Vader, van de fa. Kroone Liefting, was onze wegkapitein en had weer een mooie 

tocht bedacht. Ik vind het toch knap dat hij elk keer een andere route weet te bedenken waardoor men elk 

jaar weer aangenaam wordt verrast. Aanvankelijk zou de route 125 km lang zijn, maar deze keer was de 

afstand aanmerkelijk korter. Niemand hoorde je hierover klagen, echter als de route langer is dan ge-

pland dan zijn de rapen gaar !!  Door het mooie weer kon er een strak tempo worden aangehouden. Via 

Oudorp, Ursem, Spierdijk, Wognum, Opmeer en Aartswoud kwamen na ongeveer 60 km aan op ons kof-

fieadres te Kolhorn. Tot onze grote verbazing zagen we al twee Tourclub Limmen leden op het terras 

zitten t.w. Aldert Pepping en Henk Bosman. Waarschijnlijk waren ze 

niet op tijd bij de start en zijn op eigen gelegenheid naar Kolhorn ge-

fietst. Alle tafeltjes op het terras werden door ons in beslag genomen en 

binnen een mum van tijd was iedereen voorzien van koffie met gebak. 

Dit alles werd aangeboden door Kroone Liefting waarvoor nogmaals 

onze hartelijke dank. Na een half uurtje babbelen waren de meeste ac-

cu`s weer opgeladen en begonnen de beentjes weer te jeuken. Ook Al-

dert en Henk voegden zich nu bij de groep. Eigenlijk hadden wij dit Aldert moeten verbieden omdat hij 

zonder helm van huis was gegaan en  we hebben afgesproken dat zonder helm fietsen bij Tourclub Lim-

men niet meer wordt getolereerd. Bij hoge uitzondering hebben we deze keer toch de hand over ons hart 

gestreken en denken dat Aldert de volgende keer wel een helm zal dragen. Waarschijnlijk was hij van 

plan om in zijn eentje een ritje te maken en dan is het ieder 

zijn eigen verantwoordelijkheid. In een lang lint slingerden 

we over mooie polderweggetjes via Lutjewinkel, Moerdijk, 

richting Stroet. Vlak voor Stroet werd voorin de hand uitge-

stoken naar rechts terwijl er helemaal geen weg was te zien. 

Er bleek een heel smal weggetje met in de midden een klein 

houten bruggetje te liggen wat door de kool- , wortelen- en 

aardappelenvelden liep genaamd `t Rijpje ontleend aan het 

gehucht Rijpje. Voor mij was dit wel het hoogtepunt van 

deze Kroone Liefting tocht, zo mooi en idyllisch kom je het 

niet vaak tegen. Via Tutjenhorn en Eenigenburg kwamen 

wij op bekend terrein, want ieder zondag fietst men met 

Groep 1 dit in tegenovergestelde richting. Via Schoorldam, 

Koedijk en Alkmaar gingen we dor het Heilooerbos weer richting Limmen. Over de spoorwegovergang 

in Heiloo werd er nog even gewacht omdat er een paar man nog voor de dichte bomen stonden. Ons cre-

do luidt: “Samen uit samen thuis”. 

Na ruim 100 km kwam iedereen voldaan en tevreden weer in Limmen aan. 

Heel bijzonder was dat we geen enkele lekke band hadden en dat met zo`n 

grote groep. Ik denk dat iedereen zijn materiaal tegenwoordig goed nakijkt 

en de banden hard ( 7 a 8 bar ) oppompt. 

Als dank heb ik John enkele dagen later een mooi boeket bloemen en een 

heerlijk bierpakket bezorgd voor deze fantastische lustrum uitvoering van 

de Kroone Liefting tocht en hopen het volgend jaar de zesde editie te kun-

nen organiseren. 

Wilco Nierop heeft via zijn GPS deze mooie route vastgelegd. Dus degene die deze tocht nogmaals wil-

len fietsen hebben een perfecte handleiding voorhanden. 

 

Gerard Kuijs 
 



Wieler zesdaagse Amsterdam 2010 
 

Al  zo‟n 5 jaar gaan wij Kees Kok, Wim Zonneveld, Gerard Kuijs en Jan Schram, 

naar de 6 daagse van Amsterdam. Dit jaar van 18 tot 23 oktober, altijd op de  zaterdag de slotavond. 

Mijn dochter en schoonzoon verzorgen daar de catering, en van hen krijgen wij de VIP kaarten, zelfs zo 

VIP, we worden die avond gebracht en gehaald. 

 

Een heel groot circus met veel bekende gezichten uit de wieler sport. Onder het genot van een biertje en 

een hapje hebben wij weer een hele gezellige avond. 

Helaas was het dit jaar niet zo spannend meer, want het 

verschil  tussen de koppels één  en twee was al te groot, 

andere jaren werd bij de koppelkoers het pas bij de laat-

ste sprint beslist. 

Wat gaan mannen doen als het niet meer zo spannend is, 

je raad het al, achter de vrouwen aan, 

 het was zelfs zo erg dat volgens mij Gerard een date 

had, of hij was deze aan het regelen, 

  

Voor mij zelf ging een jongens droom in vervulling, ik 

mocht er zelfs mee thuis komen, eindelijk samen op de 

foto met mijn Leontientje, deze hangt nu in het groot 

boven de werk bank, van m‟n glas in loodruimte.     

 

Jan Schram. 


