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COLOFON 

De Fietsbel is het officiële mededelingen


bulletin van Tourc\ub Linunen. Het wordt 


gratis verstrekt aan de leden en 


begunstigers. 


Het blad verschijnt 2 maal per jaar. 


Oplage 250 exemplaren. 


De redactie berust bij het bestuur. De eind


redactie isitt:harrcren"v~fl handen van Wil 


Lanunens. 


Copy kan naar W. Lammens gestuurd wor


den, bij voorkeur per E- mail, opgemaakt in 


Word. 


Het drukwerk wordt verzorgd door de Druk


kerij van het DAC - HEILOO, onderdeel van 


GGZ Noord - HollandNoord 
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BESfUURSAMENSTELLING VAN TOURCLUB LIMMEN 

LEO VERMEULEN, VOORZlITER 
Vondelstraat 9 
1901l-IT Castricum 
Tel. 0251 652506 
E-mail : PL.M.Vermeulen@12move.nl 

GERARD KUIJS, PENNINGMEESfER 
Alkmaarderstraatweg 52 
190 I IX Castricum 
Tel. 0251 656779 
E-mail : gerard.kuijs@12move.nl 

.KEES DENNEMAN, SECRETARIS 
Molenweg37 
1906 DELIMMEN 
1èl. 072 5052287 
E-mail: Silvia-Kees@het netnl 

\VIT., LAMMENS, ALGEMEENLID/PR 
Pinksterbloem 2 
1902 SP Castricum 
Tel 0251 65284 9 
E-mail: WLammens@GGZ-NHN.NL 

MARCO MOES, ATB-COMMISSIELID 
A Blamanstraat 3 
1902 PA Castricum 
'lèl. 0251 658424 
E-mail: marco.moes@ 12move.nl 

GERRI ZONNEVELD, ATB-CJE.LID 
Van Haerlernlaan 37 
190 I JM Castricum 
Tel. 0251 657117 
E-maiJ: zOImeveid 18@Zormetnl 

Leo is lid van TCL sinds 1979/80. In 1997 voorzitter 
geworden l-lij fietst regelmatig naar het werk in 
Alkmaar. In clubverband en solo rijdt hij gemiddeld 
7000 km per jaar. Zijn specialiteit is tietsen legen de 
wind . Hoe harder het waait hoe liever hij het heeft. 

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. Gerard rijdt gemiddeld 6000 
km 's per jaar. Gerard is een omnisporter: schaken, 
skieen en schaatsen zijn hem net zo lief als fietsen . 

Kees is lid van het eerste uur. Kees reed regelmatig 
wedstrijden. Af en toe doet hij nog, maar hij voelt zich 
toch ook lekker bij de snelle groep. Gaat geregeld met 
de fiets naar zijn werk in Den Helder. l-lij is ook dol op 
hardlopen. Loopt per jaar ongeveer evenveel kilome
ters als hij fietst. 

Lid van de Tourclub sinds 1997. Reed ooit bij de 
Tourclub toen die nog in een oprichtingsstadium was . 
Pikt nog regelmatig een koersje mee in Vlaanderen. 
Kan goed afrien, maar geeft de pijp aan Maarten a Is 
de regen in hagel verandert. Rijdt gemiddeld 8000 km 
perjaar 

Marco is helemaal gek van mountainbiken, maar 
klimt ook graag op de racefiets . Fietst dagelijks naar 
zijn werk in Zaanstad. Is bij de tourclub gekomen 
omdat zijn schoonvader, Wim Zonneveld, daar 
natuurlijk stevige verhalen over kon vertellen . 

Gerrie kreeg het fietsen met de paplepel ingegoten van 
zijn vader, Wim. Hij heeft een aantal jaren in KNWU 
verband gekoerst. Een maatschappelijke carrière bood 
echter meer perspectieven. Met zwager Marco door
klieft hij nu per ATB diverse landschappen. De omstan
digheden kunnen voor hem niet slecht genoeg zijn. 

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, Molenweg 37 
De vereniging beoogt het recreatieve fietsen in de regio Limmen te bevorderen. 
Het lidmaatschap bedraagt € 7 per jaar. Deze wordt na machtiging automatisch van de 
rekening van het lid afgeschreven. 
Het bankrekeningnummer is 3364 07 939 
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VAN ONZE VOORZITTER 

Beste fietsvrienden en vriendinnen, 


De kerstdagen hebben we al weer achter de rug. Voor velen een familiefeest, anderen brachten deze 

dagen door met vrienden. Voordat het 2003 is wil ik een woordje tot jullie richten en kijken we geza

menlijk terug op 2002. Zoals gebruikelijk had het bestuur met inspanning van enkele leden weer ge

zorgd voor ongeveer 1500 kilometer fiets plezier. Ook het programma van 2003 laat weer niets te 

wensen over. 

Het jaar 2002 was een veiligjaar, bijna geen ongevallen en het is zeer 
 Dit moet ik onthouden 

verheugend te merken dat bijna iedereen met helm op de fiets stapt. voor het clubblad 

De vorige voorzitter zei dan wel eens: "Je bent een ei aJs je zonder 
helm rij. " lk ben dat helemaal met hem eens. 

Onze club is een bruisende vereniging, het ledental is aJ ver boven de 
200 leden gestegen. Daarom willen wij ons beter organiseren We zijn 
nu ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ook de 
informatieverstrekking is danig veranderd en wel met een heus club
blad . Wij hebben dat "de Fietsbel" gedoopt. Met een fietsbel trekje 
aandacht, je waarschuwt overige weggebruikers, je seint elkaar, en zo 
meer. Voortaan geven we elkaar een belletje als we iets te melden 
hebben. Toepasselijk toch? Schroom niet om ook eens een stukje in 
te leveren als je wat te vertellen hebt, aJs het maar over fietsen gaat. 
In clitnummer krijgen jullie naast het jaarprogramma aJvast een paar 
verhaJen voorgeschoteld van het afgelopen seizoen 

Wij zijn bijzonder trots op de nieuwe clubldeding. Een groot aantaJ 
leden heeft de bestelling geplaatst en heel Limmen ziet over enkele 
maanden roodlwitlblauw Een groot succes voor de sponsoren en ieder die onze tourclub een warm 
hart toed raagt. Natuurlijk hopen we dat deze nieuwigheden naar de zin van de leden zijn, want tenslotte 
doen we het daar toch voor. 

Ook het bestuur is uitgebreid. De voorzitter, secretaris en penningmeester zijn nog dezelfde personen 
maar in plaats van 1 algemeen lid zijn er nu 3. Wil Lammens houdt zich o.a. bezig metPubIic Relations 
en verzorgt de eindredactie van clit nieuwe clubblad 
Marco Moes en Gerri Zonneveld zijn belast met het opzetten en uitbreiden van de MTB activiteiten. 
Let op de enquêteformulieren. Wij hopen dat veel leden zich opgeven voor onze initiatieven. Stuur het 
enquêteformulier naar ons terug vóór24 januari 2003, dan kunnen wij voor jullie aan de slag. Op 6 
april rijden we dan niet aJleen onze eerste gezamenlijke tocht, maar ook nog eens in de nieuwe kleren. 

De meesten van ons zullen met de kerstdagen wel iets teveel gegeten en gedronken hebben hetgeen de 
nodige, overbodige kiloo~es heeft veroorzaakt. Maakje daar geen zorgen om, het is niet belangrijk wat 
je eet tussen Kerst en Nieuwjaar, veel belangrijker is het eten en drinken tussen Nieuwjaar en de Kerst. 

Rest mij nog jullie veel fiets plezier en een goede gezondheid in 2003 toe te wensen. 

Leo Vermeulen, voorzitter 
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DE AGENDA VOOR 2003 

ZONDAGRITTEN OP DE WEG 
Om ook onze minder actieve of minder getrainde leden en onze oudere 

leden gelegenheid te bieden om in groepsverband nog lang bij Tourclub 

Limmen te fietsen, stellen wij voor om het: ingaan van de zomertIJd, in drie 

groepen te rijden. De afstand en route kunnen natuurlijk door de betret~ 


fende groep In goed onderling overleg geregeld worden. Ons voorstel is als volgt: 


Groep 1 vertrek 8.30 afstand 80 -100 km snelheid 35 - 40 km I u


) Groep 2 vertrek 8.4 5 afstand 60 -80 km snelheid 30 - 35 km I u 

Groep 3 vertrek 9.00 afstand 45 -70 km snelheid 25 - 30 km I u 

APRIL 

zondag 6 april: openingsrit naar Zandvoort, vertrek bij de Lantaarn om 8.00 uur 

alle volgende zondagen: vertrek van de groepen bij de Visweg l Oosterzijweg, resp om 8.30, 8.45 en 9.00 

(indien uit de enquete blijkt dat er behoefte bestaat aan een derde groep). 


MEI 

zondag 4 mei: tocht naar Volendam, vertrek bij de Lantaarn om 8.00 uur 

alle volgende zondagen : vertrek van de groepen bij de Visweg I Oosterzijweg, resp. om 8.30, 8.45 en 9.00 

23 tI m 25 mei: driedaagse naar YORK (Engeland). Informatie verder in dit nummer. 

Begin mei: Fiets Challenge in de Voerstreek (België). Zie verder de informatie in dit nummer. 


JUNI 

zondag 1 juni: rit naar Abcoude, vertrek bij de Lantaarn om 8.00 uur 

alle volgende zondagen: vertrek van de groepen bij de Visweg I Oosterzijweg, resp. om 8.30, 8.45 en 9.00 


JULI 

zondag 6 juli: rit naar Kolhorn, vertrek bij de Lantaarn om 8.00 uur 

alle volgende zondagen: vertrek van de groepen bij de Visweg I Oosterzijweg, resp. om 8.30, 8.45 en 9.00 


AUGUSTUS 

zondag 3 augustus: tocht naar Medemblik, vertrek bij de Lantaarn om 8.00 uur 

alle volgende zondagen vertrek van de groepen bij de Visweg I Oosterzijweg, resp. om 8.30, 8.45 en 9.00 


SEPTEMBER 

zondag 7 september: de Klaas Zomerdijk slotrit, vertrek bij de Lantaarn om 8.00 uur 

alle volgende zondagen vertrek van de groepen bij de Visweg I Oosterzijweg, resp. om 830, 8.45 en 9.00. 

's Avonds een gezellig etentje met de partners. De locatie is nog niet bekend. Wij staan open voor suggesties. 


OKTOBER 

Vanaf 26 oktober rijden alle groepen samen. Vertrek om 8.45 Visweg I Oosterzijweg 


Vrijdag 31 oktober: 

AlGEMENE LEDENVERGADERING 


in de Lantaarn 
aanvang 20.30 uur 
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OVERIGE EVENEMENTEN VAN HET SEIZOEN 2003 

MOUNTAINBIKEN b: l 
Zoals misschien velen onder jullie, is het ons opgevallen dat er de laatste tijd meer belangstelling is voor het 
fenomeen "mountainbiken", ook wel ATB (all terrain biking) of, in het Frans VTT (vélo tous terra ins ) ge
noemd. De groep waarmee de ritten in Arnhem en Nijverdal werden gefietst, werd elke keer groter. Iedereen 
werd steeds enthousiaster. Mede hierdoo{js het idee ontstaan om deze tot nu toe winteractiviteit in een 

\..... 
uitgebreider progranuna, verspreid over het hele jaar, m te passen. 

Waar moet je aan denken? 
-!;Iet gezamenlijk rijden van toertochten in de buurt, zoals de tochten om deKroone - Liefting- bokaal. 
~Trainingsritjes op zondag I 

-.:' Uitjes naar mountainbikeparcoursen in het gehele land 
- Uitwisselen van nieuwtjes op het gebied vaD mountainbiken 

Belangrijk is natuurlijk of jullie dit idee ook leuk vinden. Daarom wordt m bijgaande enquête niet alleen ge

vraagd of je belangstelling hebt voor de twee ritten in het eerder vermeldde programma, maar ook of je 

interesse hebt in uitbreiding van de MfB - activiteiten in de vorm van een najaarsprogramma. 

Om alvast in de stemming te komen staan hieronder een paar intemetadressen waar je alles kunt vinden over 

het mountainbiken: 


http: //members .lycos .nl/ymondbikers/ 
http://mountainbike.pagina .nl. 

MTB - VOORJAARSPROGRAMMA 

- 2 februari 	Arnhemrit, circa 55 km (informatie te verkrijgen bij ons na aanmelding) 
Het gebied is voor Nederlandse begrippen erg heuvelachtig. Gevarieerde beklimmingen en 
afdalingen over een afwisselend parcours, steil, glooiend, bochtig, kaarsrecht, stukken met diepe 
kuilen, dan dwars door een veld met varens , over de hei en vervolgens weer het bos in . Een 
pittige route, 'n klassieker voor de kenners. 

- 2 maart 	 Nijverdal.rit, circa 50 km (informatie te verkrijgen bij ons na aanmelding) 
Op de Sallandse Heuvelrug is een drietal ATB - routes uitgezet. Mooier kan het niet: onverharde 
paden, voor Nederlandse begrippen grote hoogteverschillen en een gevarieerd landschap. Door 
bossen en heidevelden, b~rg op berg af. Er is keuze uit ~f~'1arte route van 18 km , de rode van 
17 en de blauwe van ~l'(1laal kan eern traject van 60 afgelegd worden. De zwarte route vraagt 
veel techniek en voert vaak over single - tracks. Blauwen rood kenmerken zich door veel 
onverharde paden. Natuurlijk moet de Holterberg beklommen worden, twee keer zelfs. Het 
voordeel van klinunen is dat je daarna weer mag dalen. 

- 30 maart 	 Utrechtse heuvelrug, circa 40 km 
Dit is een tocht die door de Driebergse Toerclub wordt georganiseerd. Daarvoor moet mschrijf
geld betaald worden van een een paar luttele euros, maar je krijgt drank bij de verzorgmgspost 
onderweg, gelegenheid om de fiets schoon te spuiten en te douchen. Het parcours leidt de 
deelnemers over Amerongse berg en de Pyramide van Austerlitz, korte maar felle klimmen en 
lange afdalingen die Je met hoge snelheid kunt nemen. 

- 3 mei 	 Fiets Challenge een cyclosportieve MIB - wedstrijd op zaterdag over 55 km in de Voerstreek 
(België); op zondag wordt er een cyc1osportieve wegrace gehouden . Over beide dagen kan men.C 
n aanmerking komen voor een combiklassement Het inschrijfgeld bedraagt € 15 . Hiervoor krijg 
je een T-shirt, diploma (goud, zilver of brons), pasta na afloop, onderweg volop verzorging. 
De Challenge is een mooie afsluiting van het voorjaarsprogramma , eeD spetterend slot. Hij is 
vanwege steilte en spectaculaire afdalingen niet te vergelijken met een Nederlands parcours. 
Deelname vraagt een gedegen voorbereiding. De start van de 60 km is in ' 8 Gravenvoeren . 
In St Martensvoeren splitst de route zich voor een 30 km - variant, minder zwaar dan die van 
60 , waar gemene en veelal technische klinunetjes in voorkomen 
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1 ., " , 
Afhankelijk van jullie reacties zal het programma uitgebreid worden met een najaarsprogramma, Bijvoorbeeld: 
marathon, meerdaagse of eendaagse trips. Ook als Je zin hebt o~ het weekend (ïi) weer en wind in de buurt 
een tochtje te maken (het gebied tussen Egmond en Wijk an Zee) per ATB, neem dan kontakt op met ons, 
Stuur snel het enquêteformulier terug. Voor meer vragen kun je terecht bij Gem Zonneveld en Marco Moes, 
We wensen jullie veel modder en slechte ondergrondl! II!! 

DRIEDAAGSE NAAR HUMBERSIDE en YORKSHIRE in Engeland 
ln 1999 hebben wij deze tocht voor het eerst georganiseerd. Veertig deelnemers hebben toen een schitterend 
weekend gehad. Omdat er intussen een aantal nieuwe leden is bijgekomen en een aantal leden toen verhinderd 
was, hebben we besloten dit nog eens te organiseren, Het programma ziet er als volgt uit: 

Vrijdag 23 mei Limmen - Europoort ISO km 
Zaterdag 24 mei Huil - Yorkshire - Huil (met publunch), keuze uit 115 of 135 km 
Zondag 25 mei Europoort - Limmen 125 km 

We overnachten op de boot van North Sea FeITie, waar we intussen voor 30 personen reservering hebben 
gemaakt. 
Een volgauto zorgt voor vervoer van bagage en geeft verzorging onderweg. De geraamde kosten bedragen 

€ 150 ,- (exclusief consumpties) Voor opgave: zie enquête 

JEU DE BOllLES met BARBEQllE 24 AUGllSTllS 
ln 200 I was Jeu de Boule, gecombineerd met 'n barbeque in Alkmaar, een geweldig succes. Het mooie weer 
en de grote opkomst droegen hier in belangriJke mate aan bij. Afgelopen seizoen hebben we het evenement 
helaas moeten afblazen wegens te geringe belangstelling. Over de redenen kunnen we slechts gissen. Zat het 
in de voorafgaande fietspuzzeltocht met opdrachten en moeilijke vragen? Of waren er andere factoren in het 
spel ? Wij hebben er van geleerd en besloten om in 2003 toch een Jeu de Boules te organiseren, gevolgd door 
een barbeque, maar geen puzzeltocht. Ook de partners zijn welkom. We zijn nog op zoek naar een geschikte 
locatie, hetzij de op de baan van Kees van Stralen in Alkmaar, hetzij bij de "Stetters"in Castricum De kosten 

hebben wij begroot op € IS per persoon (inclusief barbecue, exclusief consumpties). 

DE RONDE VAN LIMMEN 10 AUGllSTUS 
Na een afWezigheid van negen jaar werd in augustus 2002 de Ronde van Linnnen weer gehouden. het was 
weer een ouderwets gezellig evenement, hetgeen mede te danken was aan het prachtige weer, het publiek en 
natuurlijk een puike organisatie. Het programma was fantastisch verzorgd en als er dan ook nog een dorps
genoot bij de hoogste categorie weet te winnen, kan zo'n dag met meer stuk. De recreanten van Tourclub 
Limmen en IJsclub Limmen hebben zich op die '60k danig geweerd en staan al weer te popelen voor een 
volgende Ronde van Limmen. Wij hopen van harte dat deze doorgang kan vmden. Heb je zin om mee te doen, 

vul het dan in op het enquêteformulier. Stuur dit op voor 31 januari 2003 

TIJDRITTEN IN SAMENWERKING MET IJSCLUB LIMMEN 
Enkele jaren geleden organiseerde IJsclub Limmen jaarlijks enige tiJdritten aan de overkant van het Noord 
Hollands Kanaal, ter hoogte van het pontje Akersloot (Zuid - Beemster) Wij willen bij de leden polsen of hier 
weer belangstelling voor is. We denken dit dan 3 tot 4 keer per seizoen te doen op een dinsdag-, woensdag- of 
donderdagavond. Tijdstip 18.30 uur. Degenen die hieraan willen meedoen, zullen in de loop van het seizoen 
geïnformeerd worden. 

SEIZOENAFSLUITING MET EEN ETENTJE 7 SEPTEMBER 
De locatie hiervoor is nog niet bekend. Uiteraard zoeken wij weer een passend, unieke gelegenheid waar we 

samen gezellig kunnen eten en nababbelen. Natuurlijk zijn de partners op deze avond van harte welkom 
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DE KLAAS WMERDIJKTOCHf 

De voorbereiding 

Het is begin december en als het lang verwachte programma van de Tourclub 

op de deurmat valt, ga ik dat meteen lezen. Tot mijn stomme verbazing las ik: 

I september KZ - slotrit. Ik nam meteen kontakt op met Gerard Kuijs om te 

vragen hoe dat zat en of wij dat samen konden uitzetten. 

Het grote probleem voor mij was dat de Klaas Zomerdijktocht niet langer dan 

150 km mocht zijn. iedereen die mij een beetje kent weet dat ik liever 300 dan 


../ 150 km wil rijden.l1laar ik nam de uitdaging aan onder een paar voorwaarden : 
1 Bij tegenwind een tempo van 31 , 32 km per uur; 
2 Voor de wind een snelheid van 35 km per uur; 
3 Vóór de koffie over een stuk van 8km voluit rijden en dat na de koffie nog 
eens op een ander stuk herhalen. 
Volgens Gerard kon aan deze voorwaarden voldaan worden. 

Twee weken voor de sluitingsrit gingen we deze voorrijden, daarbij gesteund door twee coryfeeën uit de club, 
nl. Kees van Stralen en Jan Bruin. Ik wilde de rit laten lopen door West Friesland, naar Den Oever, terug via 
Kolhorn, Westfriese Zeedijk en zo terug naar Limmen. Tijdens het voorrijden gingen we gewoon op ons 
gevoel richting Medemblik en daarna verder naar Kreileroord. Op de kasseiweg gingen we voluit. Aangeko
men in Kreileroord bleken we Kees te zijn verloren. Ongeveer een kwartier later kwam Kees en die 
zei:" Stelletje idioten. Met een gangetje van 40 - 45 over de kasseien I " Dus Kees wilde deze weg niet in het 
schema opnemen. Wij wel. I 
Na dit oponthoud gingen we richting Den Oever om bij de Zingende Wielen koffie te drinken. vtrvolgens via \( 
de asfaltdijk langs het wad naar het Amstelmeer. Kees vond deze weg ook weer niks omdat er hier en daar los 
grind lag. Bij het Amstelmeer aangekomen gingen we stapvoets over een paadje op een camping. Daar werden 
we belaagd door een leger bewoners die het ongepast vonden een peloton wielrenners langs hun tenten te laten 
racen. Kees en Jan vonden het daarom beter om dit paadje te laten vervallen. Na de camping namen we een 
smal pad langs het water naar het haventje van De Haukes. Hierna verder naar Kolhorn via de Ulkerweg. Dit 
bleek een weg van 9 km lang te zijn, dus ideaal om volle bak te rijden. In Kolhom begon het heel donker te 
worden en ja hoor, de regen kwam met bakken naar beneden. We schuilden in een supermarkt, waar we 
meteen onze magen konden vullen. Na die regenbui kwam de zon, zodat we in het zonnetje van Kolhorn naar 
Barsingerhorn, Haringhuizen, Sint Maarten en vervolgens over de Westfriese Zeedijk naar Alkmaar en Limmen 
reden, dit allemaal in een zeer hoog tempo. 

Nu de slotrit zelf 
Het is zondag I september en zeer goed fietsweer. De wind zat in het noordoosten, dus voor de koffie tegen
wind. Met 27 personen stonden we aan de start, waaronder veel renners van de snelle groep, die normaal 

lil nooit meegaan met een toertocht. Omdat de penningmeester weer eens te 
laat kwam konden we pas tien over acht starten, i.p.v. acht uur. Gerard en 
ik meteen aan kop, omdat we de route goed kenden en om het tempo op 
31 - 32 km te houden. Vanaf Alkmaar namen we een stukje Boerenland
route naar Wogmeer, Zuidermeer via een dijkje dat naar mij genoemd is: 
het Zomerdijkje. Hierna kregen we Baasdorpermeer, Lekermeer, Wognum 
en Nibbixwoud. Tussen Nibixwoud en Benningbroek twijfelden Gerard en 
ik welke weg we moesten nemen, maar gelukkig namen we de juiste, 
want tijdens die twijfeling kregen we meteen kommentaar uit de groep. 
Van Benningbroek richting Medemblik via het mooie natuurgebied 
Egboetswater. Bij Medemblik dacht Kees dat we over de mooi geasfal
teerde IJsselmeerdijk zouden rijden, maar we pakten toch de ZuiderlC'wel
weg waar iedereen die zin had volle bak mocht rijden. Wil Brakenhof 

"" stond te plassen en daardoor miste hij de slag om mee te rijden met de 
~ snelle rijders. Het verschil tussen de snelste en laatste renners was nog 

--- geen 30 seconden. Nadat iedereen van deze krachtsexplosie hersteld was, r~~ voerde de rit ons verder naar het Robbenbos en zo via de kortste route 
naar de koffie. Deze was samen met het gebak snel opgediend. Na de 

. -c 
koffie snel op de fiets, richting het wad en dan over het dOOf Keesi 
gevaarlijk bevonden grind / asfaltpad naar het Amstelmeer. Lopend over 
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de camping, hetgeen door de bewoners zo 
gewaardeerd werd, dat een van hen 
spontaan het hek voor ons open deed. 
Achter elkaar, één voor één over het 
smalle paadje naar de haven van De 
Haukes. Er volgde ongeveer een halve 
ronde om het Amstelmeer om bij de 
Ulkerweg te komen. Hier mochten de 
liefhebbers weer volle bak gaan. Al snel 
vormde zich een kopgroep van tien rijders, 
daar bleef het niet bij , want er waren een 
paar renners uit het peloton die probeerden 
toch nog bij deze groep te komen. Sommi
gen moesten zich later laten terug zakken 
omdat het tempo te hoog lag. Nu zijn er 
natuurlijk altijd leden die dat hard rijden 
tijdens een toertocht helemaal niets vinden, maar de meesten vonden het toch een groot succes. 
Aan het einde van Ulkerweg stonden de snelle mannen te wachten, zodat we samen richting Kolhom fietsten. 
Rein Duin, met wie ik op een bepaald moment aan kop reed, vertelde dat hij al 40 jaar op de racefiets zit, maar 
nog nooit eerder in deze dorpen heeft gereden. Ik zal ze nog eens noemen: Wogmeer, Zuidermeer, Baasdorper
meer, Lekermeer, Wognum, Nibbixwoud, Wijzend, Benningbroek, Midwoud, Kreileroord, De Haukes, 
Barsingerhom en Haringhuizen. 
Na Sint Maarten draaiden we de Westfriese Zeedijk op en daar lieten Jacob, Kees en Hans nog even zien hoe 
sterk ze waren. Bij Schoorldam wachtte iedereen weer op elkaar en gezamenlijk reden we het laatste stuk naar 
Limmen, waar we om 15.00 uur aankwamen. Op de teller 154 km, geen lekke banden of valpartijen, alles was 
dus goed gegaan. Eén persoon was de tocht met een mountainbike begonnen, maar kwam na 35 km tot de 
conclusie dat dit voor zo ' n tocht een verkeerde fiets was. 

Klaas Zomerdijk 

DRIEDAAGSENAARBRUGGE 

Toen het bestuur van de Tourclub mij vroeg mee te helpen aan het organiseren van een fietstocht naar Vlaan
deren, moest ik daar niet lang over nadenken. Een tocht uitzetten in de streek waar ik geboren ben, gewoond 
en gekoerst heb, leek me niet zo moeilijk. Natuurlijk zouden er wel enkele haken en ogen aan zitten, maar dat 
zou zich wel oplossen Met een bestuursdelegatie toog ik ergens in april naar Vlaanderen om daar de zaak te 
verkennen, hotel te regelen en nog wat kleinigheden. Het enthou
siasme steeg bij de bestuurders, zeker na een avondje heerlijk eten 
in de middeleeuwse Abdijhoeve Ter Doest (12e eeuw) in 
Lissewege, een gehucht nabij Brugge, paling op zijn Vlaams. De 
nacht brachten we door in het appartement van mijn jongste, 
fietsende broer Rudie . De formule zat snel in elkaar. Het spektakel 
zou doorgaan van 14 t / m 16 juni. 

Met auto 's naar Oude Tonge. Daar had een deel van de Tourclub al 
eens eerder kennis gemaakt met mijn broer Rob. Nu konden we 
daar de auto 's laten staan en dan fietsend verder via de westelijke 
kant van de Deltawerken. De wind zat gunstig en het was aange
naam van temperatuur. Over rustige wegen het voormalig eiland 
Goeree - Overflakkee doorkruisend en via de Oosterscheldekering 
naar Zeeland. Ongelooflijk dat dit bouwwerk beschemting moet 
bieden aan vele hectares land en duizenden mensen. Op het werk
eiland Neeltje Jans de eerste stop. We konden natuurlijk niet alles 
bekijken onderweg. Veere bijvoorbeeld, daar rij je met een groep 
van zo' n twintig mensen niet makkelijk doorheen, dat lieten we dus 
links liggen. Middelburg had gekund, maar men fietste liever door 
naar Vlissingen om de boot naar Breskens te halen. Daar aangeko
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men zagen we hoe de slagbomen daalden en vanaf het dek zwaaiden onze begeleiders Ed Molenaar en Ber de 
Wit ons gedag. Die zouden we aan de overkant pas zien. Barst, twee minuten eerder en we waren ook mee 
geweest. 
Aan de overkant stond broer Rudie bij de volgauto ons op te wachten. Langs oude kreken (overblijfsels van 
zee-armen) en over polderdijken (aangelegd in de Middeleeuwen door monniken uit Brugge en Gent) reden we 
naar Sluis. Bekend stadje vanwege de sexwinkels. Het heeft als enige plaats in Nederland een Belfort, een laat 
middeleeuws stadhuis met handelscentrum. Van heinde en ver komen hier jonge paartjes trouwen, vanwege de 
unieke uitstraling en de mooie foto's die er gemaakt kunnen worden. Van Sluis voerde de tocht langs het 
kanaal Sluis - Brugge naar Damme. Dit kanaal is een overblijfsel van het vroegere Zwin, een zee - arm die tot 
in Brugge liep, maar in de Middeleeuwen steeds meer verzandde. Halverwege passeerden we de Syphon, een 
waterbouwkundig kunstwerk waar twee kanalen elkaar op verschillende niveau's kruisen. 
In Damme maakte de groep voor het eerst kennis met de Vlaamse kasseien. Damme is de geboortestad van de 
legendarische Tij I Uilenspiegel, die samen met zijn geliefde Nele en zijn maat Lamme Goedzak vele schelmen
streken heeft uitgehaald in de tijd van de Watergeuzen en Spanjaarden. 
Aangekomen in het hotel te Brugge zat men alras aan het bier. De kamerverdeling gaf aanleiding voor enige 
discussies en met wat gemor had iedereen toch een plaats voor de nacht gevonden in het oude, maar excen
trieke hotel. Na de maaltijd een rondleiding door Brugge, voor de liefhebbers van cultuur en historie. Een 
ferme regenbui maakte hieraan een eind en de rest van avond werd dan maar in de kroeg doorgebracht. Kroeg 
is niet het goede woord voor de veelal chiquere uitspanningen. De meesten waren zo verstandig om niet te 
veel door te zakken, want zaterdags zouden we immers het parcours van de Ronde van Vlaanderen groten
deels volgen. 
Als jonge honden vlogen enkelen er in, niet wetend wat hun nog te wachten zou staan. Broer Rudie reed ook 
mee, op de Patersberg zou hij met een kleiner groepje terug naar Brugge fietsen. De rest zou de route vervol
gen. De Oude Kwaremont was de eerste bult, lieflijk in het begin, asfalt, maar over het spoor verandert dit in 
keien. Niet echt lastig. Op de top links af en dalend, hotsend en botsend naar de Patersberg. Die is echt steil 
(maximum 22 procent), knikt nog eens extra op een kwart van de afstand. Uitblazen en weer verder. De 
Koppenberg, opnieuw geplaveid weliswaar, blijft lastig, gemiddeld 14 procent met een uitschieter naar 20. 
Onderweg maakten we kennis met de gevolgen van het onweer van de vorige avond, complete stukken akker 
op de weg geschoven door wegstromend water. Kortekeer, Paddestraat, Molenberg, Tiegemberg, al met al 
namen we 10 van de 18 heuvels uit de Grote Ronde. Geraardsbergen lieten we vanwege tijdgebrek liggen, 
jammer. Want wat de Alpe d'Huez is voor de Tour, dat is de Muur voor De Ronde. Misschien iets voor een 
ander jaar, de Muur moet je als zichzelf respecterend fietser een keer gedaan hebben in je leven. 
Terug in Brugge (wat is het toch rustig op zaterdagmiddag langs de Vlaamse wegen), kon eenieder zijn eigen 
plan trekken. Her en der verspreid door het centrum hoorde men de Limmense variant van het Hollands. De 
avond, of liever de nacht zou voor menigeen een verassing brengen. Ja, mensen uit elkaar gaan zonder 
afspraken te maken over het sleutel beheer van de kamer, moet tot problemen leiden. 

Op zondagochtend bleek iedereen toch in zijn eigen bed wakker geworden te zijn. Een enkeling had gezelschap 
gekregen van een kater, die zich later op de dag zou doen gelden. Klaar voor het vertrek. Via de grensstreek, 
ter afsluiting een ultieme strook kasseien waar de krachten nog eens gemeten konden worden, langs mijn 
geboortehuis en zo verder naar de boot in Perkpolder. Het regende lekke banden daarheen, ondanks het 
prachtige weer en dito wegdek, gevolg: op een minuut na misten we nu ook deze boot. Lekker lui in het gras 
een uur wachten op de volgende, het was immers zondagsdienst. 
Van Kruiningen reed de gToep via Yerseke langs de oude Oosterscheldedijk over Zuid - Beveland. Het zag 
zwart van de geparkeerde auto's langs die slingerdijk: allemaal van duikers, een nieuwe, snel in populariteit 
toenemende sport in Zeeland. De door velen gevreesde Zeelandbrug werd gemakkelijk genomen. Vanaf 
Bruinisse waren de hardrijders niet meer te houden. Wat wil je met zo'n autovrije brede weg zoals de 
Grevelingendam. De ene demarrage volgde de andere op, inzet: het eerste terug in Oude Tonge. Ik zat bij de 
eerste groep, was niet de snelste, maar dankzij mijn stratenkennis in Oude Tonge kon ik mijn broer voorbe
reiden op de komst van de groep. Koffie met gebak sloot dit geslaagde evenement passend af. Een combinatie 
van historie, cultuur, sport, ontspanning en kameraadschap. 

Wil Lammens 
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Hoewel de deelname aan de Marmolte in Bourg d 'Oisans niet in clubverband van TC Limmen werd georganiseerd, 

plaatsen wij hieronder toch een verslag, omdat er van onze vereniging een grote groep aan deelnam; 17 leden 

reisden afnaar de Alpen, hetzij in kleinere groepjes, hetzij in gezinsverband. 

La Marmotte is een cyclosportieve wedstrijd over 170 km, waarbij de deelnemers een gouden, zilveren ofbronzen 

diploma kunnen behalen, afhankelijk van hun leeftijd en de gemaakte tijd. 

De deelnemers moeten achtereenvolgens de Croix - de - Fer (2002 m), de Télégraph (1550 m), de Galibier (2600 


m) en Alpe d'Huez (1780 m) beklimmen. 


LE CROIX - DE - FER, MIJN CALVARIEBERG 
Daar sta ik dan in mijn burgerpakje op een parkeerplaats in Frankrijk , slechts luttele kilometers van de voet 
van I' Alpe d'Huez verwijderd, langs de afdaling van de Lautaret. Zaterdag 6 juli 2002 schrijven we, dag van de 
Marmotte. Een permanente stroom fietsers glijdt langs me heen, samen met de andere "bermtoeristen" klap ik 
voor hen. De meesten glunderen of steken hun hand op als ze ons zien, anderen rijden onverstoorbaar verder. 
Ja ,ja, onverstoorbaar: doodop, kapot, doorweekt. Ik heb nog nooit zo ambivalent in mijn handen geklapt Na
tuurlijk vond ik het dapper van die mensen dat ze zover gekomen zijn, dus een aanmoediging was zeker op zijn 
plaats, maar tegelijkertijd kon ik wel Janken Ik had ook zo toegejuicht willen worden. Als Gerard Kuys en 
Klaas Zomerdijk breed lachend passeren, staak ik het klappen en draai me om met een brok in de keel en tra
nen in de ogen. Dat was even teveel. 

Met een aantal leden (waaronder één dame, Ans Koot) van Tourclub Limmen was ik in 
het voorafgaande weekend aangekomen in Venosc, vlakbij Bourg d 'Oisans. Het Wal
halla van de alpciclisten. Ons doel: deelnemen aan de befaamde Marmotte, een 
monstertocht van 180 km over Croix - de - Fer, Télégraph, Galibier en als toetje Alpe 
d'Huez. Fantastisch hotel, helemaal ingesteld op fietsers en lvfarmo/len in het bijzonder. 
Au bon acqueil, daar was het inderdaad goed toeven. Dertig graden, uitstekend om te 

acclimatiseren. Ritjes van 80, 
100 km, veel rusten, pasta eten 
in het hotel bij terugkomst, een 
drankje, vooral de Leffe ging 
er goed in. Wat wil je nog 
meer I Uit balorigheid doopten we het hellinkje vlak 
voor het hotel om in Cóte de Leffe, volgend Jaar zetten 
we er een bord bij. 
Zo' n zeventig gasten waren er in het hotel. Ervaren 
rotten, nieuwelingen. Aan sterke verhalen en adviezen 
geen gebrek En wat een fietsen, er stond een vermo
gen in de fietskelder, merken die ik nog nooit gezien 
had. Iedere dag hield Léon, onze Brabantse hotelbaas , 
een toespraak. Met daarbij de weersvooruitzichten. 
Dat kon niet kapot. Vrijdags hield iedereen een rust
dag, nog een beetje zenuwachtig aan de tiets poetsen 

of toch nog een tandwieltje verwisselen, nieuwe band erop, met zijn allen naar Bourg d ' Oisans, ons verlekke
ren in de fletsenwirikel of op een terras met een ijsje. ln de namiddag deden we ons tegoed aan pannenkoeken 
en taarten die speciaal gebakken waren door Monique, de bazin. 's Avonds eerder aan tafel , want zaterdag 
moesten we vroeg aan de bak. Tijdens het diner komt Léon met zijn verhaal. En dat was niet leuk. "Vanavond 
slaat het weer om, marillen I", begint hij. Een golf 
van ongeloof waart over het terras en door het ho
tel. "Dat was vorig jaar zo", merk,1 iemand op, "dat 
kan niet weer zo zijn !!!I". 
Hier kondigde mijn latere ellende zich al aan. Léon 
had er voor gezorgd dat op iedere col personeel van 
hem met bevoorrading zou staan, men mocht 
reservekleding e.d. meegeven. Ik had mijn zakjes 
reeds gepakt, gemerkt en afgegeven, volgens mijn 
redenering zou ik op de Galibier van kleding wisse
len. Goed gekleed kon ik vervolgens de lange afda
ling over Galibier en Lautaret zeker verteren Fout, 
helemaal fout. Doch ik kon het tij niet meer keren. 
's Morgens bij het opstaan viel de regen met bakken 
uit d~ lucht. Na het ontbijt zag het er beter uit Mjjn 
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optimisme kwam terug, beetje miezerig, hier en daar een blauw plekje aan de he
mel , de weg lag niet al te nat. Met zijn allen naar de start, goed geregeld daar bij 
die supermarkt. Het startschot heb ik niet gehoord, wat wil je tussen zo'n massa , 
vier- vijfduizend fietsers . Ik denk dat de cracks al op de Croix - de Fer zaten toen 
wij over de magneetstrip reden. Een draai naar rechts en we zaten op brede 

uitvalsweg Bij het startportaal stond Tonny de Boevere 
met zijn vrouw, helemaal uit Zeeuws Vlaanderen, voor
malig schoolmaatje en lid van mijn club in Vlaanderen. 
"Hup, Willy, veel sterkte". Dat deed me goed . 
Jan Wielinga had ons gewaarschuwd tegen schreeu
wende cowboys die met een noodvaart langs alle kanten 
weg zouden vliegen , maar dat viel mee. I-Iet gezonde 
verstand won het kennelijk van de driften, het natte weg
dek en de regen werkte dat wel in de hand denk ik. Zo 
langzamerhand viel de regen regelmatiger uit de lucht en 
voelde ik toch wat nattigheid onder mijn superdunne jackje. Ik had dat ooit eens ge
kocht omdat het zo klein oprolt, gemaakt is van in de ruimtevaart beproetä materiaal 
en goed koude isolerend is. Ik had natuurlijk kunnen weten dat het op de maan niet 

regent en dat het jack niet bestand is om het water langer dan een half uur van mijn lijf te houden. Dat hebben 
ze niet beproefd. Op de stuwdam staat onze Léon foto 's te maken, ik kon lachend nog een opmerking maken. 
Ik klom rustig voort, het ging goed, bij de start was ik de anderen reeds uit het oog verloren. Zaten ze voor 
mij , achter mij '? Ik haalde fietsers in, werd zelf voorbij gestoken, alles in goede harmonie. Soms voelde je een 
hand, hetgeen betekende dat je meer naar links of naar rechts moest. Geen onvertogen woord . Ik kwam bij 
een paar Fransen die moppen zaten te vertellen over koeien, ik had er nog een over een haan. Verder maar 
weer. Het regende nu toch wel verdomd hard . Deed pijn aan mijn ogen, op de stuwdam was zomaar het glas 
uit mijn fietsbril gevallen. Ik keek om voor het op te rapen, maar degene die achter mij reed had daar geen 
boodschap aan, knal, weg bril. Met een loos montuur verder. Ik probeerde het een beetje weg te moffelen 
want dat was toch geen gezicht. Lukte niet en ik vertikte het om eerst mijn helm af te zetten om de bril te 
kunnen verwijderen, dan zou ik moeten stoppen, hetgeen ik niet verantwoord vond . In de afdaling zou ik hem 
zeker en vast missen. Pech . 
Na, ik weet niet hoeveel kilometer, ligt er in de klim een stuk weg dat met haarspeldbochten lang en sterk af
daalt. Kende ik nog van jaren geleden. Waarom leggen ze hier nu geen viaduct'? Dat dal leent er zich voor. 
Voordeel van dit stuk is dat je langer op adem kan komen, wat eten of drinken, maar dan weer stijl naar bo
ven. Tien km voor de top komt Marc Admiraal langs me rijden. Hij zag het helemaal zitten:"Ik ga door hoor 
Wil, ik stap niet af'. " Je gaat goed Marc, waar zijn de anderen ?" Wist hij niet. 
Ondertussen was ik door en door nat, het water kwam van alle kanten, uit de lucht, rivieren over het wegdek 
vanaf de hellingen, opspattend van je eigen banden, van je voorgangers, van degenen die naast je reden . Ik 

begon het nu toch erg koud te krijgen, ondanks mijn 
inspanningen van het klimmen. Ik zat overigens nog 
steeds op mijn schema. Om 10 over 10 zou ik bij de 
materiaalpost van het hotel zijn en dat zat er nog 
steeds in. Maar ik begon te redeneren . Alleen een 
droog zweethemd bij de stop, verwisselen in de 
stromende regen en ijskoud, na vijf minuten weer 
drijfnat , afdalen met een onderkoeld lichaam over de 
gevaarlijke Croix de Fer, dan in het dal via St. Jean 
en St. Michel de Maurienne, de Télegraph op, mis
schien wat warm worden, afdalen naar de Galibier 
en daar pas droge kleren hebben. Ik kreeg het 
steeds kouder, de temperatuur bleek later riet boven 
het nulpunt geweest te zijn. 
Op een bepaald moment ontwaarde ik de mensen 

van het hotel"Ik heb daar niks te zoeken", sprak ik mezelf toe. Ik wierp een blik achter mij, zag dat ik nie

mand zou hinderen en met de meest gracieuze bocht uit mijn leven, keerde ik om. Ik was niet de enige, want 

tijdens de klim had ik al hele volksstanunen fietsers zien terug keren, waarvan velen met een vroeg start

nununer. Veel fiet sen op de auto, een touringcar volledig bedampt van binnen en fietsen in de aanhanger. Voor

zichtig begon ik af te dalen, want de klimmers namen de hele weg in beslag en het begeleidende verkeer ging 

zelfs door de berm om boven te komen. Aanvankelijk kon ik nog wat bijtrappen en voelde ik mijn koude lijf 

niet zo goed, dat stuk van de CdF is hier eerder vals plat. Daar kwam nog een touringcar, gevolgd door de 

bezemwagen, arme sukkels die ik veel later tegenkvvam, hoe moesten die terug? Eenmaal rustig op de weg 


Tourclub Limmen 13 



kon ik mijn fiets laten gaan, maar dat was koud, iedere 
vezel aan mijn lijf trilde als een stemvork. In de remmen, 
stapvoets naar beneden, dan voelde ik de kou niet zo erg. 
Hier begon mijn lijdensweg. En het bleef maar regenen. 
Op een smal stuk stond een tandem, ze vroegen me wat, 
het waren Amerikanen, zoek het zelf maar uit! Afdalen, 
stoppen om mijn handschoenen uit te wringen, de tril
bestendigheid van mijn fiets werd danig op de proef ge
steld. Er kwam een Limburger bij me staan:"Ge moet wat 
eten mani" Goed bedoeld, maar ik kon niet eens mijn 
hand in mijn achteu-3k krijgen, zo verstijfd . Ik putte hoop 
uit het feit dat er nog een klim in afdaling zat, dat stuk 
waarvan ik meende dat ze er beter een viaduct zouden 
leggen. Daar zou ik me warm k-unnen klimmen. Daar was 
ik echter nog lang niet in de buul1. Ik probeerde een stukje te lopen. Wat een afgang, lopen tijdens een afda
ling, waar ik ooit onder goede omstandigheden met tachtig naar beneden was gesuisd I 
Daar zag ik die klim liggen, ha , kan ik warm worden. Ik waagde het om snelheid te maken voor de klim, maar 
stromend water en grind maakten een eind aan die euforie, stapvoets de bocht door en de berg op. Het werd 
akelig warm in mijn hoofd, ik voelde me zweven en het werd zwal1 voor mijn ogen. Nog net op tijd kon ik 
afstappen, anders was ik flauw gevallen. Gebogen over mijn fiets , de ontreddering reeds gepasseerd, kwam ik 
bij mijn positieven. Even lopen en dan toch maar trachten te klimmen. Of zou ik een auto aanhouden om mij 
mee te nemen naar beneden? Er passeerden genoeg opgevers. Nee, want dan zit ik te liederen van de kou in 
die auto. Zou ik straks een huis binnen vliegen en vragen of ze mijn kleren willen drogen? Geen huis te beken
nen. De tranen biggelden over mijn wangen:"zien Jullie niet dat ik hulp nodig heb", riep ik tegen passerende 
auto 's. Natuurlijk konden ze dat niet zien, de ruiten waren aangeslagen van het vele vocht dat hun eigen suk
kelaars uitwasemden. Af en toe vlogen mij een paar opgevers met een noodvaal1 voorbij. Als je zo hard kunt 
dalen, waarom keer je dan terug, vroeg ik me af. Ze hadden winterhandschoenen aan. Die van mij lagen op 
de Galibier, droog 
Hoever een lijdende mens kan gaan in zijn aftakelingsproces wordt in de volgende almea bewezen. De lezer is 
gewaarschuwd, het is shockerend, als u het met wilt lezen, sla deze alinea dan over en lees verder bij de vol

gende. Ik moest plassen."Het is niet waar?". " Ja het is 
wel waar". Stoppen. Nu ken ik mijn eigen anatomie toch 
zeer goed, maar ik kon het belangrijke orgaan niet ont
dekken. Bovendien werkten mijn kleding en mijn bevro
ren vingers tegen. Met het gevoel alsof ik een ernstige 
Parkinsonpatiënt was, liet ik het eindproduct van mijn 
metabolisme van die dag de vrije loop; links en rechts 
beschamend omkijkend of er niemand langs kwam, 
maakte ik van de nood een deugd en warmde onderwijl 
mijn handen aan dit afvalproduct. Stinkend als een beer, 
maar toch eventjes warm vervolgde ik mijn weg 
Ik naderde een gehuch0e, een warm catë, fietsen tegen 
de muur. Ook naar binnen? Neen, dat overleef ik niet 
om daar trillend van de kou iets te gebruiken, te betalen 

en weer op te stappen. Gek werd ik van het denken. Ik analyseerde mijn dag, de fouten die ik gemaakt had, 
thuis had ik nog twee regenjackjes liggen en eentje op de Galibier Waarom had ik geen jackje gevraagd aan 
iemand in het hotel die besloten had niet te stal1en? Wat maakte het uit, Peter van Stralen had drie keer zoveel 
aan als ik en was net zo nat, bleek later. 
Honger had ik niet, mijn twee bidons met voeding waren zo goed als leeg, daar mankeerde dus niets aan, re
pen had ik nog Neen, tegen de honger en dorst had ik mij wel gewapend. Ik dacht aan Nijverdal, twee jaar 
geleden, dat was een tropische tocht vergeleken met dit. 
Eindelijk, eindelijk kwam de stuwdam in zicht Einde van de afdalingsellende. Twintig km door het dal naar het 
hotel zouden me wel warmen. En warempel, ik kwam op temperatuur, haalde hardrijders van zojuist in en liet 
ze ter plekke. Wat reed ik goed! De kater blijft, Croix - de - Fer, mijn Calvarieberg, wordt vanaf nu Croix 
d 'Enfer voor mij (Hellekruis). 

Juli 2002, 
Wil Lammens 

14 Tourclub Limmen 



EVEN VOORSTELLEN: 

Mijn naam is René Kuijs (ja een broer van Gerard) 42 jaar, getrouwd en vader van 4 jonge kinderen. Sinds 
geruime tijd lid van · tourclub Limmen maar de laatste jaren meer betalend lid dan rijdend lid . De reden voor mijn 
afwezigheid op zondagochtend ligt voornamelijk aan het ontbreken van tijd . Naast mijn werkzaamheden bij de 
Triangel Groep vTaagt het gezin natuurlijk ook de nodige aandacht. Op zondagochtend wordt mijn aanwezigheid 
bij het ontbijt erg op prijs gesteld omdat ik door de week niet altijd aanwezig ben. Nu de kinderen iets groter 
worden train ik samen met mijn tweelingbroer Marcel om straks het tempo in de tourclub te kunnen bijhouden. 
Naast fiet sen loop ik drie keer per week hard. Dit doe ik 's morgens om kwart over zes zoda t het ochtend
programma van het gezin niet verstoord wordt. 
De reden om sponsor te worden van deTourclub Limmen is divers. Allereerst ben ik gewaagd door mijn broer 
Gerard om de club een e:>..1ra impuls te geven. Tevens ben ik zelf lid van de club en is er daardoor een natuurlijk 
binding. Daarnaast werkt De Triangel Groep aan haar naamsbekendheid d.m.v. sport-sponsoring. De Triangel 
Groep is reeds sponsor van Vitesse ' 22 en D.O.S. Het sponsoren van een wielervereniging past dus goed in het 
njtje om onze naamsbekendheid te vergroten. 

De Triangel Groep adviseert particulieren, onder
nemers en bedrijven m.b.!. hun financiele en 
fiscale zaken. Voor particulieren in loondienst 
hebben wij een financieel abonnement. Hiervoor 
verzorgen wij de aangifte inkomstenbelasting, de 
voorlopige teruggave en het Persoonlijk Financieel 
Overzicht (PFO) met daarin o.a. het netto be
steedbaar inkomen voor en na de pensioendatum, 
de fmanciële gevolgen van overlijden en arbeids
ongeschiktheid en de opbouw van het vermogen. 
Dit overzicht wordt jaarlijks aangepast aan de 
actuele situatie. Op basis van dit overzicht advise
ren en begeleiden wij onze cliënten met al hun 
wagen op financieel gebied zoals de aankoop van 
een woning, verandering van baan, ontslag, 
pensioen, opbouw van vermogen, echtscheiding, 
onbetaald verlof etc. 

Ondernemers begeleiden wij met alle financiële 
zaken van hun onderneming. Uitgangspunt hierbij 
is het concept van de jaarrekening en aangifte 
inkomstenbelasting. Bij veel ondernemers is de jaarrekening een nutteloos stukje archief. Wij maken van de 
jaarrekening een kompas waarmee de ondernemer zijn koers bepaald met oog voor de privé wensen en 
doelstellingen. 

Bedrijven adviseren wij op het gebied van arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid . Na inventarisatie van de 
arbeidsvoorwaarden geven wij advies op welke wijze arbeidsvoorwaarden geïmpleteerd kunnen worden in de 
organisatie. Daarna verzorgen wij het beheer van de arbeidsvoorwaarden. Met ons programma TRIANGEL! 
IN-ZICHT geven wij het bedrijf actuele inzage in alle primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en kunnen 
administratieve wijzigingen, zoals in- en uitdiensttreding van medewerkers, verhuizingen dienstverband, 
salariswijzigingen enz. on-line gemuteerd worden. Hiermee nemen wij alle administratieve taken m.b .t. 
personeels- en arbeidsvoorwaarden over en kan de ondernemer zich richten op zijn kerntaken. Wellicht blijft 
er voor hem dan ook nog wat tijd over om te gaan fietsen . 

Vanaf april 2003 zal ik dus af en toe in het nieuwe wielertenue meerijden op zondagochtend. Maar aan jullie 

allen een klein verzoek. Houdt me in het begin een beetje uit de wind. 
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Kroone Liefting, DE speciaalzaak voor al uw fietswensen. Om mee naar het 
werk te rijden, boodschappen te doen, op vakantie te gaan, toertochten 
maken of racen. Wij hebben hem. In vele uitvoeringen, kleuren en maten. Ook 
een fiets op maat is geen probleem voor ons. Vanzelfsprekend leveren wij 
bijpassende accesoires en kleding van gerenomeerde merken. Ook het 
reparatie - of onderhoudswerk kunt u aan ons overlaten. 

Mogen wij ons even aan u voorstellen? Op de foto van links naar rechts, 
staand: Martin Radsma , René Borsjes, Marcel Bliek, Gerard Lenting en Bas 
van Oostrom 
knielend: John Vader, Monique Hageman en René Selhorst 

2003 2003 
Kroone Liefting - Tourclu b Limmen Kroone Liefting - Tourclub Limmen 


Tegen inlevering van deze bon 

1 stuks CRAFT onderkleding naar 


keuze minus 10 % 


ILICHAAMSWARMTE I 
Geldt niet op aanbiedingen 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
: 

Tegen inlevering van deze bon 
1 paar schoenen naar keuze 

minus 10 % 

COMFORT 

Geldt niet op aanbiedingen 

~-------------~------------------
2003 


Kroone Liefting - Tourclub Limmen 

Tegen inlevering van deze bon 


1 helm naar keuze 

minus 10 % 


VEILIGHEID 


Geldt niet op aanbiedingen 

: 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

2003 

Kroone Liefting - Tourclub Limmen 


Tegen inlevering van deze bon 

bij aanschaf buitenband naar keuze 


binnenband GRATIS 


ZEKERHEID 


Geldt niet op aanbiedingen 



ENQUÊTEFORMULIER 

Voomaam/NaamlVoorletters. .... ... ...... ..... .. ... ... ... ....... . . 
Adres ...... . ...... ... . .. . ..... ...... . 
Postcode I Woonplaats ....... .. ... .. ..... . . . .... ........ .. .... .... . 

E-mailadres.. ......... .. .. .. ... .. ...... .... .......... . Tel. nr. .... . ......................... .. 


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


A. De zondagochtend ritten 

Mijn voorkeur gaat uit naar o Groep 1 Groep 2 o Groep 3 

B. Tijd.·itten in samenwerking met IJsclub Limmen 

o Ik ben hiervoor geïnteresseerd en wens verdere informatie. 
o Ik ben hiervoor niet geïnteresseerd 

C. Deelname aan mountainbiketochten 

o Ik ben hiervoor geïnteresseerd en wens verdere informatie. 
o Ik doe mee aan de tocht op 2 februari 
o Ik doe mee aan de tocht op 2 maart 
o Ik doe mee aan de Fiets Challenge op 3 mei 
o Ik wil graag meedoen aan najaarstochten 
o Ik ben hiervoor niet geïnteresseerd 

D. De Klaas Zomerdijk slotrit 2003, (gevolgd door etentje) 31 augustus 150 km 

o Ik ben hiervoor geïnteresseerd inclusief etenDe en wens verdere informatie. 
o Ik ben hiervoor geïnteresseerd excl usief etentje en wens verdere informatie 
o Ik ben hiervoor niet geïnteresseerd 

D. 3 Daagse toertocht naar Humberside - Yorkshire in Engeland 23-24-25 mei 2003 

o Ik ben hiervoor geïnteresseerd en wens verdereinfom1atie 
o Ik ben hiervoor niet geïnteresseerd 

F. De Ronde van Limmen zondag 10 augustus 

o Ik ben bereid mij als vrijwilliger beschikbaar te stellen. 
o Ik wil deelnemen aan de "wedstrijd" voor Tourclub leden 

G. Jeu de Boules met barbecue ( eventueel met partner) 24 augustus 

o Ik ben hiervoor geïnteresseerd en wens verdere informatie 
o Ik ben hiervoor niet geïnteresseerd 

s. v p. aankruisen wat van toepassing is
[ Eventuele opmerkingen en suggesties hieronder o't VOOR 24 JANUARI opsturen naar: 

SECRETARIAAT TOURCLUB LIMMEN 
Molenweg 37 
1906 DE LIMMEN 



INSCHRIJVING ALS LID VAN TOURCLUB LIMMEN 


Door onderstaande strook volledig in te vullen, in te leveren ofop te sturen, lamt u lid worden van 
Tourclub Limmen 
De contributie bedraagt € 7 (zeven euro) per jaar. Wij vragen bij de inschrijving eenmaligE 3 voor 
inschrijfkosten. De contributie wordt jaarlijks in augustus van uw rekening afgeschreven, als u ons 
daarvoor heeft gemachtigd tenminste. Als u het lidmaatschap opzegt, dient de contributie van het lo
pende kalenderjaar nog gewoon voldaan te worden. 

Stuur de ingevulde strook op naar: 

TOURCLUB LIMMEN 

T.a.v. de penningmeester / ledenadministratie 


GERARD KUIJS 

Alkmaarderstraatweg 52 

1901 DC CASTRICUM 


ti 0251 656779 

E-mail: gerard.kuijs@12move.nl 


~ , --------------------------------1 

Ik meld ntij aan als lid van Tourclub Limmen 

- Ik machtig Tourclub Limmen de contributie jaarlijks van ntijn rekening afte schrijven *) 
- Ik betaal op andere wijze en wel ........................ . ........... ......... .......... **) 

*) Doorhalen indien ti hier geen gebruik van v.rilt maken 


**) Alleen invullen als ti op een andere manier wenst te betalen 


Naam en voorletters .............. .. ........................ ............... . . 


Voornaam of roepnaam .... ... .... .... ... .. .. .. .. .... ... .. .. ... ..... ... .. .. ..... .. . 


Adres ... ... .......................... ................. . ................... . 


Postcode en woonplaats .... ..... .. .. ..... .. ... .. .... ..... .... ... ... ... ...... .... . . 


Geboortedatum ..... 

Telefoonnummer ... .... .. .. .... .. ........... ..... .... ...... ..... . ........ .... .... ... . 


E-mailadres ...... .. ...... .......... .. ...... .......... ..... .. ... . .. .. ........ . . 


Bankrekening ........... ........................... .... .. .. . . 


Handtekening ....... ..... ... .... ...... .. .. ... . . 


Datum .......... .. .. ... .. ...... ... .. .. ..... .... ...... . . 
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