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LEO VERMEULEN, VOORZITTER 
Vondelstraat 9 
190 I HT Castricum 
Tel 0251652506 
E - maü P.L.M.Verrneulen@12move.nl 

GERARD KillJS, PENNINGMEESTER 
Alkmaarderstraatweg 52 
1901 DC Castricum 
Tel 025 1 656779 
E-mail gerard.kuiJs@12move.nl 

KEES DENNEMAN, SECRETARIS 
Molenweg 37 
1906 DE LIMJv!l:,~ 
TeL 072 5052287 
E-mail: Silvia-Kees@hetnet.nl 

wn, LAMMENS, ALGEMEENLID/PR 
Pinksterbloem 2 
1902 SP Castricum 
Tel 0251652849 
E- mail: WLamrnens@GGZ-NHNNL 

MARCO MOES, ATB-COMMISSlELID 
Ä- B lamanstraat 3 
1902 PA Castricum 
TeL 0251658424 
E-mail marcomoes@ 12move.nl 

GERRl WNNEVELD, ATB- ClE.LID 
Van Haerlernlaan 37 
190 I .TM Castricum 
TeL 0251 657 117 
E - mail zonneveld 18riYLonnetnl 

Leo is lid van TeL smd, 1979/80. In 1997 voorzitter 
geworden. H~i fietst regelmatig naar het werk in 
Alkmaar. In clubverband en solo rijdt hij gemiddeld 
7000 km per jaar. Zijn specialiteit is fietsen tegen 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 schaa tsen zijn hem net zo lief als fletsen . 

Kees is lid van het eerste uur. Kees reed regelmatig 
wedstrijden . N' en toe doet hij nog, maar hij voelt zich 
toch ook lekker bij de snelle groep. Gaa t geregeld met 
de tiets naar zijn werk in Den Helder H~ 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 Vlaa nderen. 
Kan goed afZien, maar geeft de pijp aan Maarten als 
de regen in hagel verandert Rijdt gemiddeld 8000 km 
perpar 

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 mgegoten van 
zij n vader, Wim Hij heeft een aantalj aren in KNWU 
verband gekoerst Een maatschappelijke carrière bood 
echter meer perspectieven Met zwager Marco door
klieft hij nu per ATB diverse landschappen De omstan
dlgheden 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, Molenweg37 
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 afgeschreven 
Het bankrekeningnummer is 3364 07 939 

, 
2 TOllrclllb Limmen 

http:12move.nl
mailto:Silvia-Kees@hetnet.nl
mailto:gerard.kuiJs@12move.nl
mailto:P.L.M.Verrneulen@12move.nl


Ie Jaargang Nummer 2 
Juni 2003 

IN HOUDSOPGAVE 

Artikel Blauuijde 

l3cstuursa mens telling 2 

Coloton en inhoudsopgave 3 

Va n Oll/.e voor/.itter 

I\gend3 zondagn tten op de \.\ eg 

()verig.e evenementen 200 _~ 6 

Nieuwe kleding. 7 

Marco Moes doet verslag \ Jn 1\113 -tochten 

op J e Veluwe _Nijverdal en Driebergcn 8 

Stu iteren in Vlaanderen 10 

Verhaal over IJ inunen en -n domblondic 10 

Verslag van de Transalp C ha llenge 11 

Uit dc geschiedenisboeken 13 

Crimineel 14 

COLOFON 

J)e 1:letshcl IS het o t1icle lc mcdedciIngcn


ou llc tUl \:1n lourcluo Limmen. llet wordt 


gratis \-erstrekt aan de leden en hcgun 


stigers en verSChIjnt tweemaal per jaar. 


Oplage 250 extcwplaren. 


De rezbctie berust bij het bestuur. De emd-
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Word . 
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VAN ONZE VOORZITfER 

Nop. geen half par \'erslreken en de lweede '·I:!I·:TSI31 :L" lIgl ~t1 \"eer hll IIJl lle in de hnevenhus. 
In dil nummer \eel Oleuws over hel mounlalnhlken. Fen naiaarsprogr3mlTlJ \11Tl IC \mgers hil at' Ie likken en de 
versl agen \J n de nllen \~.m a rgeln~n \\ lIlIer 

Verder IS er een \erslJg V3n de Trans:.dp Challenge opgenomen Fen presl31lc \an !'lm1331 door Jcrocn BUler 

en lIJn komuIlen . Wim I ,onneveld heeil rHlg \\31 III Ilin geheugen gegra\'cn I:n meldIons de ~wnloop nJ:.Jr dl: 
upnehllJlg van de Tourcluh Limmen. 

Hel verslag van de driedaagse naar Yorkshire komt \0 hel volgende nwnmer \\:.ml de lljd was Ie korlom dele 
ril van 21, 24 en 2S mei 2001 nu nog op te nemen 

[n hel hegin van dil Jaar werd hel verloek v:.Jn de leden tijden s de parvergadennll . om lol aanschaf va n Oleuwe 

lourcluhkJedmg over Ie gaan, gehonoreerd I),)<lr een hijdrage van de sponsoren f-':'fllone Liel\ing Uit I.lmmm 
en de Triangel Groep Uil Alkmaar met d3arbl) een bedrag uil de kas van de t(lUI 'Iuh \\ aren WIl In slaat ()m een 

kledingset aan Ie hlcden voor een "weggel:fpnl s " . Fr waren 140 ledcn die een set Ueding bestelden en or 

zondag 1:1 april 2003 toonden WIl meI (lJlge\eer 75 tielSt::fS dele kleding Jan hl'! pIl bliek In hel CAL - gehled 
en omgC\ing. Fe n grandioos s ucces . 

Wal ,xlk \\ ecr ecn succes 


moet \\'llfiJen is het Jeu de 


Boules - tocmnoi or 24 

augustus 2001. De leden 


die ITItercsse haddcn 

g:u(l(md \la het Cl1Llu~tc 


formulier liJn 3angcschre

\ 'en en ,k bet.:llmgen 


sIromen nu reeds binnen 

Wij vcrwachtcn lekcr .+0 

dedncmel :: I)at \\ordl 


wu.;r ecn middag spelen en 


eten voor slechts 15 


euw"'j CS Snel het geld 

ovcrmaJ.-en du s, want dan 

kunnen \\ 11 de haan en de 

slaQ';r \astkg.gen. 


Bc::;te .'.:den . nu e\'cn iets emsllgcr. 

In het 'eTste nummer \3n de "FIETSr31~L" s<.: hrec[' ik hlij te liln met het feil ,hl In\eel leden een helm dragen 

Wil \ockn \lI1S als bestuur van onze \'Cfenig.mg mede verantwoordeltJk \oor dL: \..:d luheid \an de leden tilden s 

de gcurga Tlisecrde ri tten 

Jullle hebben \'aSl wel gelezen d3t zelfs de prots nu verpliehl ziJn om in a lle Ltnd..:n ~cn helm te drag.en. Een 

ongeluk l.il in een klein hncklC en helaa s hebhen \\ ij daJr a l eni!,e ervaring. m ee I I 1.1I n no stecds enke le leden 
die !e ~c1J11allg zonder hclm rilden 1)3t \i.nd ik niel \erst~lndlg. [ kt gevaar k l1!11\ \ a.lk \ '3n omstandigheden 

waar r g.een in\lned np heht, 7.03 1s duehtheuvels. gaten in het \\eg:dek, o\'e r,; t~kcnd e honden of eenden. 

uit\\il kcndc !"tetsers o r andere weggehruikers zoals sllll dende automohdislen 
I)at het dik\\I.l ls /() goed at100pt is een \\onder te noemen . lk denk dat er \'aa k Cc'tl peleton engelties op onze 

schouders meerijdt. Als het aan mij ligt is het dragen van een helm tijdens nW l: il-c/:lmenlilke toch ten \ crp lieht . 

Wal .ie bUiten dc tourc!uhtnehtcn dwagt i, uiteraard .Ic eig.en \'erant\\onrding In de l:t3r\ 'Cfgadering. op 31 
(lktober ::' OU3 \\ illen \\'11 dil onder\verp nog. eens aansnijden . 

I)e hardnlders onder ons kunnen dit Jaar goed aan hun trekken Komen : de Ronde van LlI1unen wordt irruners 
weer g.ercden en samen met de Limmer IJsclub J...-unncn cr ritten tegen de klok gereden \vorden. LO Zie je 
maar, Tourelub Limmen heeft voor elk \Vat wils. 

Lees dit mededelingenhulletm aandachtig door en neem het programma goed in .I c op. Al s Je overal aan mee 
doet knlg je het druk en houd je een g.oede eonditie . 

reu Vt!rmeulell 

:;:'---urclub L,mmen 

http:Cfenig.mg
http:Trans:.dp


DE AGENDA VOOR 2003 

ZONDAGRITTEN OP DE WEG 
(ln\ l~)k. cJ!1.I.e minder JctIC\C of minder I:'-ctr~lnd e kdcn en Ol1/C oudere 

kden g.deg.enheld te hleOen om In gnx:ps\'crhand nog. I:.mg. hlJlourcluh 

1,lmmen te Ilehen , stcldl'n WIl \l){J[ om hII hel mga3n \ '3n de lomertlld . 111 

dne gnx:pcn te nlden De afstand en route kunnen natuurl iJk dnor de 
rx:trdYende groep 10 goed onderling overleg geregeld worden'(lp de ledenvergadering komen 

we hIer op terug Ons voorstel hliJf! voorlopig als vo lgt 

G roep I vertrek 8 ~O afstand RO -100 km snelheid ~5  40 km / u 

G roep 2 vertrek 8.45 a lstand 60 -RO km sne lheid:lO - ~5 km / u 

Groep 3 \ertrek ~,()O :.IJ'stand 45 -70 km snelhe id 25 -:;0 km! u 

J NI 
..\Ik /llndagen na I ' Uni \erlrek \an de groepen hij de Visweg. / Ooster/,IJ lleg. , re sp lJIn R "l tl . S 45 en ') 11') 

J Ll 
7.ond~ 6 juJi: nt naar Kolhorn. ve rtrek bij de La nt<13 rn om 8.00 uur 

/\lIe vo lgende wndagen \'erlrek van Je gnx:pcn hij de Visweg / Ooster/.lJ\\e )1. . resp om 830. )\ .-15 en ') (Jn 

AUGUSTUS 

zondag 3 augustus: tocht naar Medemhllk , \'ertrek bl) de Lantaarn om X tJO uur 

/\lle volgende zondagen \ertrek va n de groepen h11 de Visweg / Oosterzij\\eg, resp om 8.30, X.45 cn ') (JU 


SEPTEMBER 

zondag 7 september: de Klaa s 70merdiJk slotrit , vertrek hij de Lantaarn om XilO uur 


Klaas lomerdijk zal er I.e lf niet bij l IJn, maar we houden de rit In ere. 

Alle volgende zondagen vertrek van de groepen bij de Vis weg / Oosterzljweg , resp , om 8.30, 8.45 en 9.00 , 

's Avonds een gezellig etentje met de partners. De locatit:: is nog niet bekend . Wil staan open voor sugges ti es, 


OKTOBER 
Van :If 26 oktober rijden alle groepen samen. 
Vl'rt rek om 8.-&5 Visweg / Oostcrlij\\"eg 

JEU DE BOULES: ZONDAG 24 ALJ GLJSTliS a.s. 
LOCATIE: L' AUTRE CHEMIN 

~abij de renbaan en AZ - tadion te 
ALKMAA R 

AANVANG: circa 15.00 uur 
DE KOSTEN: € 15,-

Vrijdag 31 oktobe r: 
ALGEMENELEDENVERGADE~G 

In de Lantaarn 

aan\'ang 20,JO uur 

----......".<fourcl ub Li mmc 



OVERIGE EVENEMENTEN VAN HET SEIZOEN 2003 

MOUNlAfNBIKE1'I 
Uit de tlnt\angen enquête limnulieren hlcek dal er ved belang.stcllmg ocstaat \'oor een Uitgebreider 
Mounwmhlkeprog.ramm:l Meer dan men \'oürheen h1\ de lourc\uh g.ewcnd \\ as, Vanda ar délt het programma 7.al 
worden Ultgehre ld met ccn aantal mll<)le napa rstoehten in delen \'an Nederland \\aarle IlllnTIaal g.esproken met 1,0 

snel komt. 

I~en en ljuè tcformu lier waarop Je Je deelname kenbaar kan maken , za l \ 'erslUurd \\orden nau degenen die interes se 
hehben getoond m het najaarsprogramma De data waarop de tochten worden \'eITeden en een beschrij ving van het 
parkoers vind JC hieronder. Ook kun je reacties van bikers die de route al eens hehben gereden lezen op 
www,n1throules,/J1. Word Je door het le/,en van de routebeschriJvingen /.0 enthousiast en heb Je geen enquê te 

formulier ontvangen, neem dan even contact op met Gem Zonneveld ot' Mareü Moes, 
Als je met zover va n huis wIlt is er natuurlIjk ook ditJ3ar weer de Kroone - LieRing 00kaa I Een 
samenwerkingsproduet van Lc Champion , Omnispon en de tïrma Kroone - I , ienin~ 

Hn·.\;AJ.·jARSPR(X;RÁ,\[}.,[,·! I DOR DE,\{()( '.\T..lJVBIf.:.t:RS 

7 September Appelscha 
[n hel \)rents-j-'riese Wold is een route van eirca 55 km uitgezet in een alv.isselend n:.t luurgebied, I:en oosnlke omge

Vlng. wordt afgewisseld met akkers , gr3slanden , heideveldjes en watenJes Veel hll\Jgte \ crschil IS er niet , lO:.t3r do:: 
ul tzet ters va n de route hebben hun best g.edaan en elk heu vellJc dat er IS, lIlkt benut om een klun in te las sen De 

eerste paden van do:: route hebben een z.achte hosonderg,rond waarin ie banden \\Cp~1},.].; en, Ook nJdje over smalle 
bospa3djes met boven de grond uit stekendc stronken, De route IS s[X:c ia31 gem33kt \ \lOf mountainbikers , De route 
voert dan ook nIet 8.lleen over al langer bestaande paden, ma ar er 711n ook s[X'Cla:t1 stnl'-lc Lraeks voor de route 
a3ngelegd, 

:; Oldobcr lA!ddam 
Je fietst over kleine smalle paadjes metafen toe een verbreding F. liggen veel I )om,tn lOken en takken op het pad 
maar als Je de Juiste weg kiest heb Je hier niet al te vecllast van, 

De 25,5 km, lange route, welke we 2 keer I,ullen rijden, kent een h,x)p mooie klimmetic!; en mooie arda lingen die soms 
eeuwen duren waardoor je t1mk snelheid opbouwt om zo soms direet nadat Je beneden hent een seherpe bocht te 
nemen en weer een klim te maken, Dit is een mooie route met soms veel modder n 8.1' en toe kleine stenen waardoor je 
nOfl- wel eens weg glijdt, maar dit iSJuist de uitdaging w3ard l Dus als je over dezcllûe 1<'ute wil fiet sen die in 2004 
dO\1f dc prol , gereden 1.31 worden 10 het \\cll:ldbekerclrcUl!, is dit Je bns, 

2 Nuvember Nij~'fl 
In hel p.ebied tussen IJmegen , Groesbeek" Berg en Dal en Mook is een mountainlHken\llle hestaande uit t\,\ec 

gedeel ten de groene" route (1 ;( km, ) en de "rode" route (24 km ) uitgezet Oe routes l l1n np twee plaatsen met elkaar 

vel honden, I,oda t ç)ok de totale route (ruim 40 km.) te nJden IS, De rou te kent , \O\)r : 'cd 'I landse begrippen , aardig \\:tt 

hoogte\crsehil (ruim 500 hoogtemeters) met een pJar pIttige kJimmet]es en enkele ~ t uj,. },.i,:n s ingle track, waarvan er 


enkele wa t modderig bij liggen als het veel geregend heeft ~3ast a l het klîmwerk l'lè\ at de route enkele mOOIe atda lm


gen dit:' vee l stuunTIanskunst en opl ettendheid \ 'ergen Je haalt op sommige stukkeu '11 g.auw snelheden rond de 50 

km, per llur, 


I"' dl'Cem~r Soes. 

MllllOLai nbtke club Midden Nederl3nd IS jre\estigd 10 Soest Deze dag zullen III \ o"r ons een mooie veITassings tocht 


Uitzetten 10 de omgeving van Soest (1Jtrechbc Heuvelrug) , I)e tochtl.a l begeleid \\orden door een a3ntal gidsen. 


DERONDEVANUMMEN lU AUGUsruS 
N:1 een al'wczlgheld v8n negen jaar werd in augustu s 2002 de Ronde \an I ,Immen weer aehouden het was weer eo::n 

ouderwets ge7.c1llg evenement , hetgeen mede te danken was aan het prachtige weCL het p ubliek en natuurlijk een 
puike organisa tie , Het programma was fantastisch verzorgd en als er dan ook nog t:t:n dorpsgenoot bij de hoog.~ te 

categorie weet te winnen, kan zo ' n dag niet meer stuk, De recreanten van Tourelub Lunmen en IJsclub Limmen 
hebocn zich op die dag danig geweerd en staan a lweer te popelen voor een volgende Ronde van Limmen, Intussen 

heeft iedereen in de krant kunnen lezen dat het spektakel door gaat De liefhebbers kunnen zich dus opgeven bij de 10 

de krant \ 'enTIeldde personen 

http:tochtl.al


TUDRfITEN IN SAMENWERKlNC MET IJSCLUB LIMMEN 
Enkele laren geleden organiseerde [jscluh Limmen p:.lrhlks enige tijdritten aa n de overkant van het Noord Hollands 
Kanaal , ter hoogte van het pontIe i\kcrslo<.)t (7.u ld - Ilcemster) Wij \\illen hiJ de leden rol sen ot'hier \\ eer belangs tel
Img, \oo r IS . WC denkL'll dit Jan .\ tot.t keer per Sl:lzoen te doen op een dInsdag-. \\()Cnsdag- ofd(lOderdagavond. 
llldstip I XJO uur Degem:n die hler:\3f1 ",d ien meedoen.l lehbcn 1rlJ111dJels berIcht gc:hJd . I\lslullie deze Fietsbel 
IClen . hc:et'\ de eerste pn)C l' J I\\ c<.:r pl :lals g,c\'onJen. 

SElZOENAFSLUITINC MET EEN ETEJVfJE 7SEPTEMBER 
[)e localle hiervoor is nog niet bekend. Uiteraard zoeken W IJ weer een passend , UnIeke 
gelegenheid waar we samen gezel lIg \...'l.illI1en den en nabahbelcn NatuurlIjk zijn de 
partners op de/,c avond van harte welkom Kunnen we 00 " eens sterke verhalen 
uitWIsselen over andere za ken 

NTEUWETOURCLUBLIMMEN KLfl>INC 

Op de laatste Jaal"ergadermg \'an Toureluh Lunmen werd hctlde.c naar \'oren gehr:Jcht om weer eens aJn \1Ieu\\e 
cluhkleding, te denken Door depren heen hadden Wil enl~e reserves opgetxlu\\d dIe hIervoor gehnJ\kt muden 
kunnen worden. De laatste duhkledmg dateert al \\ecr van 1')<)(, l i, \.01 2S pnge bc::laan l'oureluh [ ~l1nmen) en Ocgon 
ook al wat vaal te worden. Om zoveel moge10k leden nieuwe kleding aan de leden te verkopen , moest het voor een 
schappelijke PrijS \vorden aangeboden IIIe[\'oor hadden \\ 11 naast O!1Ze eigen (heperkte ) reserves ook \\'el srxlnsors 
nodig 
Kroonc Lictting uit Limmen en De Triangel Groep l3 V uit Alkmaar waren bereid dtt Itnanelcclte onderstel lOen 
I Ict !esul taat moehter lijn LiefSl 140 sets (shi n -pek - wielrenhroek) lijner ge"ochl.te[\\'lJ I er ook nog :-,\} bngc 
hroeken en 40 \vIntel]aeks ;.[In gekocht. 

Op mndag 6 april 2003 hebben \viJ de \eden ge \Ta agd om mee te doen 
met een promotietocht van SO km doo! en om de CAL gemeente 
begdeld door de vo lgaut o' s van Kroone Liefting en De Tnangcl 
Groep Uit Alkmaar 
Zeventig leden hebben hier aete de presence gegeven Het was een 
prachtig geZicht zo'n lang linttoertÏetsers , inallcmaal dc prachllge 
clubkleding., te 7.ien fietsen achter de \ Olg:lUtO op de grote weg Wij 
emdigden bIJ café I)e LanLaam te I ,\[T1men wa:H de kot1ïe met gehak 
klaor stond . 

Met dele nieuwe klcdlnl:! hopen \\11 nog meer leden bIJ OI1Ie IOe!
tochten 3~n te trenen. 

Hct \\as een lust om te 7ien hoe dat blauwe lin t van ca. dertI g Eetsers op I jUnI tlldens o[Ve nt naai r\hc{1 UdC Hl 

I.Omerse omstandigheden de a3Jldachi [m " va n \'de andere ,\ 'eggebruikers en I nnl:'~ I elc moo ie pld;jcs sll!1g.crJ e 1!1 

dat prachtIge tenue 

Voor diegene die geen nicu\\e kl cdmg hehben ocsteld oi' er nu , een extra kledingstuk bIj wrllen hebben . hl's ta: rt de 
mop.c1IJkhcld d3t er nog een na bestelli ng geda:Jn b n worden TUts hie[\'oor \'old\xnde be l~ngs tellmg IS. 

Het he, tuur \:J n TOIlfc\uh l. lmmen hee!'t \)()k lI:HTICnSnln leden O!1Ze sponsors Kro()ne Llei\ rng en I Je Tri.rngel ( jfl)ep 
llO g.rTl 3U ls hed:Jth!,;\ \oo! hun m('dc \\er)" ing lm ditolies mogel ilf.: te !TIo ken 

De pnJlen \ an de c\ubkleJlng \oor c l cntuelc n:JbestelJingen 7.IJn : 
- I,a nge broek mnder I. eem hlfO .t S,OO 
- Winlel]:1ck (thenTIo) Luro 70,0{) 
- Shin met korte mouw L~uro .1 ).00 
- Jack lange mou\\.' en lang.e rits I ':uro 4S0() 
- Wlclcrbrock met Leem Euro 4S.OO 
- Set (shirt-pek-broek) I;uro IIS .oo 

Guard Kuij.~ 

T ourc\ub Limml;; _ .....-.<".. 



MOUNTAINBIKEN OP DE VELUWE 


Zondag 2 februan , de dag die \olgde na een dag \01 sneeuwstormen. Ge\olg een witte \\ereld bij het 
vemel- \'anuit Limmen. HIer begon de tocht \ an I () mannen \ oor een herOlsch ge \echt met de lcmenten . 

Aangekomen In Groenendaal nabIj Arnhem begon de dag met de gebrwkelijke gang naar de dtehtstblJ
/iJnde boom waar de door spanning \erOOfl.aakte maagkrampen wegge\\ erkt werden Daarna snel de 

fie ts op \vant we konden niet wachten om te begInnen aan het eerste <,; \ enement \an het sei zoen van de 
Tourclub. 

Na de eerste bocht werd het al snel duidelijk dat het een dag was waar degene met de meeste stutmnan5

kunst en lef de boventoon zouden \ oeren. Het parkoers was bedekt me t een dikke laag snccu\\ en was 

hard bevroren . Gevolg spoorvorming die door de sneeuw onzichtbaar \\ as geworden Om de paar meter 

hoordc Je wel iemand semeeU\\-en "valpartiJ" Wel viel op dat hier veel de naam Klaas als sehuldlge \\ erd 
genoemd en dat het met name Gerard \\as die op de grond lag. 

Besloten was om ditmaal het parkoers op ee n ander punt te starten waardoor wc ruet meteen de meest 
technische stukken \ oor de kW /.en kregelL maar na circa I () kilometer k\\ amen /.e dan toch de eer te 

bek limmingen en de hierbIj gepaard gaande afdalmgen. Waar we vorig Jaar nog naar beneden vlogen 
hoorde je nu de remmen piepen en de handspieren kraken Dit ondanks de aanwijZingen van Jeroen om dc 

ti ts te laten rollen. Maar Ja hIJ had dan ook de ef\ anng van het rijden \an de Trans Alp \vaar hij op te rug 

kon valle n. Wc l bleek dat de stelling "wielrenners lijn de grootste leugenaars" zijn naam weer eer aan 

deed De cne na de andere smoes was te horelL die had \erkeerdc banden \ oor. d ie Juist weer achte r, \an 
de ander klopte de bandenspanrung weer niet en ook slechte remmen deden het goed in het rijtje van 

excuses 
N a het meest technische stuk \an het parkoers besloten we om na onge\ eer ] 0 km een koffie pauze in te 

lassen \vaar de appelgebak met slagroom goed smaakte . Tijdens de kotJie \\erd besloten om het laatste 

decl van de route. ongeveer 25 km. ieder voor ZIch te gaan en te gaan kna ll n om maar eens de woorden 

van K laas te gebruiken Gcvolg was al snel dat de groep uit e lkaar \ erd getrokken waarbij Klaas. Jeroen 

en Marco zich licht afscheidden van de res t. Echter Klaas op kop dan \\ cel je het ''vel inderdaad we reden 
verkeerd, of was het nu juist Marco die de verkeerde richting aangar. Maar ja dan zal het wel aan de 

aanwezigheid van hebben gelegen. Gevolg \\ as wel dat \ve volle bak moesten gaan om de rest weer in te 

ha len. Stukken van tege n de 40 en acrobatisc he s tunts moesten er aan te pas I-.omen om er toch \oor te 
zo rgen dat dit lukte . 

Bij de auto· : aa ngekomen \\as het tIJ d \oor de sterke verhalen en hel beklJl-cn \'a n de res ultaten op de 

meter. Di l \ aren de cijfers \\ aar \\ L: mee werden geconfronteerd . 

rita fstand. 55 I- m: gem iddelde sne lhe id 19.X km: maximum sne lheid 39 .8 km : hoogtemeters 600 

Al met al e n geslaagd resultaat op di t loodz\-\ are ( -l-sterrcn op een ~ehaa l \ an .5 ) IUaar een \an de 

mOO Iste parkoersen \an Nede rland R su lta te n / lJn IUool maar hel belanb'Tlj "sle is dat dit gepaard gi ng 

zonder ongeluk.l,cn en dat ondanks de l irCJ 30 \al partiJ en. Een ander record dat \\erd gebroken \\ as he t 
houden \an de nu l op het gebi lXl van Ille lcrrëlc gebreken. 

AFZIEN ROND DE HOLTERBERG 

a e ' n aantal /.eer mooie en droge \\-~I... cn moes! het er toch een keer \-[ln ko men REGEN Maar da t het 

nu perse moet gebeuren o p de dag dat \\IJ een toch t geo rganiseerd hebh~n \\ as toch nie t eeht de bedoe

ling . Maar Ja \\at Je wenst dat "-rijg je soms. Maar in plaats \ an " Veel modder e n s lechte ondergrond" , 

zoals il- in het vorige clu bblad nog /.0 jofe l aan i dereen toe\venste, dach t 11... hi erbij meer aan de hoo!äprijs 

in de loter iJ. 

Dus in de stromende regen op zondag 2 maart met 16 personen naar Nij \erdal voor een tocht van onge

veer 50 km De ri t was vergel eken mel vorig j aar totaal vernieuwd, maar gelukkig zat Klaas zijn fav orie te 

stuk e r nog wel i~ de zwarte route. In plaa ts \an een lekke fie ts band werden we ditmaal verras t door een 
lekke autoband, maar gelukkig blecfhe t hi erbij 

He t voordeel va n de7.e vertrag ing was \\-el d al het inmiddels ges topt \\ as me! regenen waardoor we bij 

een waterig zonnetj e konden beginnen aan de blauwe route. De route begon redelijk vlak maar was alles 

,"'"-- urc\ ub Limmen 



behalve makkelijk want de vele zandpaden waren door de regen veranderd in zuigende modderpaden 
Tempo was meteen moordend hoog en iedereen moest vol aan de bak Helaas werden we al VIlJ snel 
abrupt tot stilstand gebracht. Wil Brakenhof was met I.ijn schouder vol tegen een boom aan geknald met 
als res ultaat een \ToegtiJdig einde van liJn tocht. Nadat \\e Wil \edlg naar Holten hadden geloodst gingen 
we weer gaU\\ \'erder met de route 
Het middendeel bestond Uit enkele klimmetJcs \\aardoor de groep aardig uit elkaar getrokken werd De 
blaU\\/e route In totaal 34 kilometer lang ging na onge\eer 30 kilometer O\er In de z\\ arte route. Vooraf 
hadden we afgesproken dat we net voor het begIn van de 1.\Vartc route koffIe I.ouden gaan drInken. En 
I.oals velen weten is het traditie om net \'oor de koffie even een paar kilometer voluit te gaan. Tempo werd 
opgevoerd door Jeroen Buter, Willem Korver (rueu\\ lid) en Marco Moes Een gaatje was al snel het 
resultaat. Maar Klaas zou Klaas niet ZIJn als hij alle zeIlen bij zou zetten om toch nog terug te komen. wat 
hem net voor de koffie lukte. 
Als 15 modderrnannen kwamen we aan bIJ het restaurant: dit werd met gev .. aardecrd \\aardoor \\ie de 
koffie buiten moesten nuttigen Deze teleurstelling werd eehter vergoed door de voortrcfTeliJ ke appeltaart 
Na de koffie snel naar het teehnische dccl van de route (de I.warte route) O\er single tracks \01 met 
kuIlen en obstakels vlogen we door het bos het ge\olg \\ as een hoop gedoek en modderhappen \ oor de 
wlOtennountainbikers en uit7.1nnige vreugde onder de mountainbd,ers pur s3ng 
Dat technisch njden veel energie eist werd al snel duidelijk v\ant de een na de ander kv\am de man met de 
hamer tegen. Gelukkig was de 1.\\ arte route slechts 16 km lang en bestond het restant van de blauwe 
route UIt vecl afdalingen. Uitgeput door het hoge tempo en het zware parkoers kwamen we bij de auto 's 
aan en was Iedereen het erover eens dat \\e een fantastische dag achter de rug hadden met als resultaat 
ritafstand 52 km: gemiddelde snelheid 22, I km: maximum snelheid 45 ,8 km 

STOF BIJTEN IN DRIEBERGEN 

a een kort nachtie (zomertijd) vertrokken we met 15 man vanuit Limmen nchting Dnebergen Na een 
korte stop op de snelweg (korte teambespreking) konden we om kv,art over negen van start. Jeroen Lindt 
had zijn schoenen vergeten dus zou op zijn gympies van start gaan. Eehter op de weg naar de start bleek 
zijn free-wheel zo dol als het maar kan waardoor hij gedwongen maar een rondje van 12 kjlometer is gaan 
hardlopen 
Omdat het een uitgepij lde tocht was hadden \ve vooraf afgesproken dat het leder voor IIch \\ as en god 
\'oor ons allen. Met andere woorden knallen vanaf de eerste minuut AI snel ontstonden er hierdoor 2 
groe pen Groep 1 met Leo zoals het een goed \oorzitter betaamt als gids \\akend over de leden Rutger 
KoL Peter Welp, Wils Groot. en de "gasten" Taeo Riet en Bas Kalsho\en. Groep 2 de snclheldsduI\els 
met bekende namen als Gem Zonneveld. Marco Moes. Gerard Kuvs, Klaas Zomerdijk. I.\\ :lger Pim 
Borst en de nieuwe leden Wim Korver en Cock Commandeur 
Door de droogte van de afgelopen \\eken lag het parcours er snel biJ. waardoor we de 45 kilometer in een 
reeord tempo konden afleggen. \vaarblj de eindspur t uitelIldelijk resulteerde in een fotoGrush \\ aarbij hel 
a ltij d gissen zal bliJ\en \\ ie deze keer met de bloemen naar huis mocht. \\ as het Gerard, Kla s. Gcm . Wim 
of toch Marco we I.llllcn het nooit te \\eten komen Niet !Jng daarna k\\a Ill de resl gel.amenJljk binnen 
druppelen en konden de sterke verhalen beginnen 

AI met al een mooie rit met tàntastisch \\eer. geen onge\allen 

dus een mOOIere afslUIting van het voorsel/.oen konden \\e ons 

met wensen. Al hoe\\el niet Iedereen de MTB {iels naar 

mlder brengt want begm mei gaan de Die-hards (8 man) nog 

naar België voor de Fiets Chal1cnge (60 km door de Vocr
sU' e k) en staat er half juru nog ecn toetje te Brabant te 

wachten. Ook zijn we alweer druk bCZlg met de voorberei

ding van het nasei7.0cn (4 ritten verdeeld september, oktober, 

november en december) 

Nog cvcn de resultaten ritafstand 45 km~ gemiddeldc sn 1
hcid 26,8 km/uur : max. snelheid 52,8 km. 


Marco N/oes 

Tourc\ub Limmc --r"','~· 



STUITEREN IN VLAANDEREN 

Een klein par terug was het de hcJociing dat \\ie met de I ,immer ToUreluh dc Rondt: \:Jn Vlaanderen zouden gaan 

rijden l,;chter door de \de tegenslag llnden\eg moesten \\e de SlrIld eerder dCln g.er land Sl:Jken. r lierdnor hadden wc 
"skchts" enkelt: klimmelJcs t!eh,\d WOlis de ()udc K\\aremonl. de 1):.Itersherg m de f( ll' rcnberg m:.lar moesten wc de 
ockendste, de Muur en de 130sbcrg Imb bten Ilggt:n 
Om del.e kUltenbliters loch op de palmares te \erkIlJgen had Lk het plan ge\'at om 11<)lt nng eens in het sehlme 

Vlaamse bnd terug IC kerm. Urn de \ollcJige ronde te rijden lag Lk !\Iet L1tten daar Ik. "p de r:.lediets nog te wemig 
kilometers heb gemaak.1 Gdukkig bvam de organisatie met ecn 01001 alternatief. n:.imelilk een 75 kdometer 
Mountainbike nt door het heuvelland van Vlaanderen , waan'an 65 % onverhard Hienn opgenomcn de asfaltklimmen 
de l3erendries, sti)gmgspercentage 14 %, de Tenoosse , s lechts 10 %, en de kasseien klimmcn de Muur \'an 
Geraardsbergen (stcilste stuk 20 %) en de Bosberg 
Of het nu de angst wa s die de naam de ronde van Vlaanderen inhoczemt want slechts met z IJn twecen vertrokken we 
7.-aterdag naar Meerbcke We dat W:.iren Barrv Cfrirpclmg (kersvers Tocrcluhlid) en Mareo Moes, Na de ~wln IIp de 
vluchtstrook van de snelwet! Ie hebben gerarkeerd, het blil"en rare Jongens die Ildgen , hega \en we ons n:J:.Ir de 
start . AI g:.luw hleek dat we met alleen waren want dui/.enden lie!hebhers waren oJan de st~1I1 \'erschenen. 111e0;3n wa s 
onge veer 25 % mountamhLkers en de rest waren wielrenners die hier \an start gmgen \llOf de "kone ronde' \:ln 140 
kilometer. 
Na ons te hehben mgeschrevcn gingen ,,'e om 10 00 uur van S\:.lrt. Met de wmd, \\ mdk. r.\eht 6 , \01 tellen begaven \-\·e 
ons lfl de veldcn richting Oudemerde Al g:.luw blc~k dat \\e het tempo er g.ocd In had en \\ant \\ie haoJlde de ene na 
de andere mountainbiker in. Kop o\'(:r kor \logen we door de akkers \\:.IarhIJ de bcl~aIllJ" 13elg.lsche klei ons om de 
oren vloog 
Na een uur ol' twee kwamen wc :.ian bq de Muur en kon het eehte werk beginnen e<:rst het oJ~Inloop stuk door het dorp, 

h}er gmg je al aardig kapot, en tocn \echtsal'de kasse ien op . r:en pad van 2 metel hn:<:J ma ar 10 berucht in wielerland, 
we b.:f1:11iren nu waarom Je stUitert alle kanten or en koml gecn momenl inJe n tme CII JhJe Jenkt datjeer bent knlg 
Je no' een ol\venvaehte verassing te verwerken. de kllffi n:.iar het k::lpellctJe 1.\\~a r In:.i:H \I at een sensatie \Vant ook I\U 
stonden er tientallen toeschouwers om ons aan te l1loe{hgen en omhoog te ,;chr 'CU\len . \ \ :1 een kiekJe waanl.le \'(lor 

even prot' en kleine jongen tegeliJk 
Na de Muur een lange afdaling en op naar de 80sberg in deze afdalmg moes ten \\c men ig. \\ lel renner laten gaan ma~r 
in de klim maakte we dat weer meer dan gocJ. De 130sberg totaal anders dan de M uur hredere weg, een vlakkere 
aanloop maar met een zeer steil stuk lJ1 het mIdden. De klim is goed te nemen op het m iddenblad als JC in het begin 
goed vaart maakt, maar wat deden de kuiten pijn op de top. Na deze 
g igan ten moesten we nog 25 kilometer at1q!gen waann neh ook nog 
enkele onverharde beklimming.en bevonden die niet \ (Xlr de Muur 
onder deden UiteindelIJk bereibe wc na 3 uur de tlnish . 
Het resultaat een gemiddelde snelheid van 25 kmIuur, een maximale 
snelhei d \an 7: km/uur m \'llOr na m een gemiddelde hans lag \ an 160 
slagen per mmuut. 

Murco Mue,l' 

KUMMrn 

Kom lk. 1llJtns een \an miJn Ilet stnchten iemand tegen \\:.i~lImec Lk. in 
gesprek. faak . Ik venel hem het een en :.Inder o\er mlln Ilet stochtcn en 
met name o\ 'er miln ef\ :tnngen met klimmen In het hooggebergtc \).a in 
de Alpen 1)c I".TCnl'l'<:n . \)o loml eten en leiL de Rock ' Moumains 111 Canada. llil \'l nd het allcmaal J3ntastiseh maar 
h1d /.c lr,)ok ecn \'Cfh:I ~rl over klimmen 
--[Jc Dom IS een tànta stlsch gebouv.. , een toren met verschillende verdIepingen. Op een d:Jal\'an tS 0011 een apan 

huiSJe gebouwd \·oor de Domtorenhouder, omdat in de bilbel staal dat iedereen een ., chuin dak boven Illn hoofd 
moet hebben . Um \\at bij te verdienen begon zon torenhoudcr daarboven een cafee tJ e Ma ar het kerkbestuur stond 
niet toe dat de cafébezoekers door de geWijde ruimtes van de toren I.ouden /.walk. c:n. Daarom bouwde die man aan de 
buitenkant een serie ladders van zo' n 25 meteL zodat de mensen bUItenom konden. Dat IS hoog hoor I Als ze f1ink 
aangeschoten raakten, \-\as de terugtocht een hachelijke onderneming. Daar komt de u itdrukking 'ladderzat' vandaan . 
Soms bleven ze boven overnachten en waar dronken mannen s lapen, daar bieden zich handige zakenvrouwen aan. 

Zo ontstond een bordeel in de Dom I 

Hoe weet rk dat allemaal ? 

In miJn sludentenflat woonde een meiSJe dat daar rondleldingen deed, een Domhl ()ndJc" 


Gerurd Kuijs 

http:beklimming.en
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DE TRANSALP CHALLENGE 2002: SPEKTAKEL IN DE ALPEN EN DOLOMIETEN 

Jemen Hutcr, !\ntoine Tcrluin en de broers Ruud en !\mold Ooster"eer Ilin na negen maanden hard tr:.llnen helemaal 

klaar \ oor een \,ln de zwaarste mounta inbikewedsLri Jden . Je ' lransal p l'h:illcntlc . een nt \ an 5XO kilometer, !)e start 
IS in het l)U1tse Mitten\"ald en elnJltlt op In het ltaltJ:mse RI\J Jel (j:Jrd:1 

In lota317.l]n SXO kilometeJ:; llltgestippeld 0\'Cr IXOOlJ hllog.temeters I)e lr::HlSJlp sli J t md Jllcn bekend llm ZIJn 

a tJalingen en s telle bek ilmrmng.en maar ook \anwege het feit datle Je weJstrild nldl :lis koprel 

! :Jterdag 20 Juli' 
Om II 00 uur stonden we - bepakt en be/.akt met allerlei energ.iereren, bananen en niet te \'ergeten On/,L: drank

voof7.lerung De 7.enuwen gierden toen wel etfe door Je keel en de adrenaline begon llverurL:n te maken Vandaag. 

mochten we allemaal tegeitJk s tarten , terwijl de res t van de ritten 7-<11 worden g.estart in \'olg.ordc va n aankomst. 
Urn 12 00 uur werden wc dus eindelljk ' losgelaten ', In het bcg.in konden wc met 7. n vieren goed hlj elkaar hlil\en . I let 

\\'l~L:r was perfcL:t , 7.llnnelte erbij en met 1,0 ' n JOol' rUL:t te wann, Idc.:131 weer \ oor een a::lnta I praehtitle panl IfJma ' s dil' 

WL: ,mderweg. kreg.L:n \oorgesL:hotcld' J)e/.e eL:rs tL: etappe ZllU L:en ellte moeten IlIn in \erg.ellJking met \\::ll nog komcn 

g3a t en wc moeten tocgc\'cn dat WL: di t al \ TIJ plttlg. \ onden, Wc schatten d3t \\ e In ti,lta31 /0 ' n 5 a Cl km hennen 

ge lopen omdat de berg.en ge\\oon te s tet! \varen om nog IIp dL: liel s tL: kunnen hllJ\L:I1 Iitten WL: moeSI l'fl ultL'f lll k llm 

20.00 uur hinnm ZIjn en dat hehhen \\e allemaal )2ered, 

londag 2 I Juli 
O m 06,00 uur a:m het ,mthiJt en om de een ot'andere reJen kregen wc a \le \ler geL:n hJp na a r binnen, Met een plttq".c 

L:l.appe in het vooruitzicht moest er echter toeh gestapeld \>ordL:n dus we 7aten da ::! r als.j boeren met kle: pqn , 

Annva\ , om OR 00 uur stonden we \\eer met frisse zin en een lekkn zonneqe JJn de st:.t rt We dachten dal \\e nu :Ipan 

van elkaar moesten starten maar dat hleek Jllecn het geval te zijn bil de Ic honderd koppels en d::wr h'lren we nd met 

bIJ' 
[let beg.on meteen he/hg De eerste 7 km daalden we 200 [lm I}\ er 3s131t, gevolgd door 10 km gnl\ 'eillmh'}llg "::J :.mlTl

der 1200 Hrn Daarna denk Je etle lekke r te kwmen atdalen. maa r het \\a s cr zo stetl , dat je constant heel technisch 

moest blij ven rijden , ot1ewcl const:mt in de remmen en zo, Elke keer a Is ie beneden \I 'as nlllestie metcl'll II eer cm fll'cl 
eind omhoog en I.l) ging dat maar door. Vooro I de laats te 15 km waren erg, ;>.waar, heelteehnlsL:h omh,)(lg t'll oml:.la)l 

met hljzondcr veel g.ehobhel dus dat s loopte ons behoorlIJk . Wat waren we blIj dat we het allemaal \veer ge.:haald 

hadden - w a nt er 7.lln al20 koppels ll10nze categone afgevallen - maar holv shlt wat deed alles pijn ., 

Maandag 22 .lult , 
Vanmorgen blJ hd wakker worden regende het pIJpenstelen , dus we waren bedaeht op een z\\ arc dag l\kt un/,c 
reg.enk!edillg aan gingen " 'c het s tart\ 'ak IJL mo ar (oen \\erd het 3l\vcer droog" \.\ie muchtm \·and.a:.Lg me!cen \lliop 

aan de bak met een II km lange klim over de skIpistes V:.ln lsehgl. De I::Ja t: te 2 km mll"len we met dl' lie ts up llIlS nck. 
W3!1 t het hctroChIcr de hoogste herg \ an de7.e \Veek , nl. 21\00 mtr met een stllgmgspcreentage \'an maar I II:r~ t 20"" 
Fi,1 nL: hilkom slIghcid wa s nog. d3t \\c dat door de sneeu\\ mochten doen bl( een lem pcr:.l tu ur \'an 5°L' e ' ) een stra lk 
\\,ind . dus dat ''':I S echt genieten. NOT' l-:indellik hoven gekumen even g.estllpl llY!1 de rK:nen te sl rekken en de hnlle! 

IIp te I,ellen en tlK:n met een bloedg.an g. naar beneden , Len heel longe stede atd allng. Ik.o r de mtsen heen. J ie duurJe 
tut he t JO km punt lnmlddels \\as \\cl de.: llln ,veer g.3an schqllen dus dat \\ :1 , \\ci \\eLfeen pluspunt l\n tllJne kreeg, 

echter ondertussen al meer plJn m z· n elkhoog. , Hlj wa s er g: isteren IIp gev a llen en Jacht J at de schade \l'elmec \ leI . 
maar d:.lt hleek du s niet he t ge\ 'al. W:ll \ 'andaag het/':\\aarsle nog. \\;:.l S. wa s het \ e lschtl ln temperatuur nl1\eno p dL' 

hc rg. slechts een w aa d or G cn in de dalen;:o rond de 30' 'vlaar de ergs te tegem alkr m,)es t nog komen 
AlI tl, ine gin~ toch maar e\en langs hc;t f IekenhuIs en da:;r \\'erd geL:onstateerd da l h iJ ..:e ll sc:heurtj L: In I lI rt t: lk p iJ P 

had opgelupCll l1le \ de \·al. I lil kreeg. meteen een braGe en moe :; l met /,: ' n ann In een rn ild,hl J us einde l><:I'enlllg \ '('or 
hem Onnodig. te ,enneldell dat hII gig.a lllisch loopt tc balen , maar cr is he l::J as mets ::!,In te doen . ,k n'L' 11 ba:d t n:.L U Uf

lijk ouk al s een s tekker dat ie z'n maatje kWIJt IS \\ant het gIng hart :5 tlkke goed samen. m:.lar hij mag \ 3 n de ,1\ g.3ntsalle 

g.elukkig wel duortletsen , samen mel Ruud & !\mold 

Dinsdag 23 Juli 
Dezc dag. begon ntet zo gc\\cldig natuurlijk , umdat wc a tschL:id moesten nemen \all !\ntolDe De pechvogel b leel 
vandaag nog in Nauders en zal \locnsdag.met het vliegtUIg n:.lar hULS gaan , Dus s tonden wc om 08,00 uur mct l.·n 

dneë n :Jan de s tart 
De eerste 7 km waren vrij vlak, gevo lgd door een klim van 1400 naM I ROO mtr m4 km. (uf,vel400 Hrn) 03ama krcg.en 

we een prachtige afdaling, dwars door het dorp en langs enkele stuwmeren, waarbij \\ e ar en toe snelheden van Ra km 
per uur bere lJ,.,'1en' Deze afdalillg duurde tot het 30 km pLmt en daama konden wc zo' n 30 km genieten van eell redelIjk 

vlak parcours, het voelde bijna Hollands aan' Bij 60 km ene s toppen bij de controlepost en daarna een klim van ')00 
Hm dic duurde tot ongeveer 77 km, Dat \\as weer e\'en aanpoten, maar hier \\erden \\e \\cl getrakteerd op een paar 

prachtlge pa norama' s I-let laa tste stukkJe ging over de skip iste Latscher Alm. u allen \"cl hekend ." toch ') Ln leder 

geval voor ons \\-eer te steil om op de llets te b lijven Zitten, dus gooiden we hem weer even op de nek Van daaraf to t 

rourclub "imme 
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90 km een afdaling door het bos en last but not least nog een stuk vlak paf(X)urs Gedrieen over de finish in Natums 
om 13,30 uur, JOllurn, we hebhen de helft van de etaprc,; :Khter dt.: rug, nu is het !Jtlellen geblazen l 

Woensd!Jg 24 Juli 
We é>cglHLnen \'and:l[lg meteen mCI een Icuk klirnmelJc v[ln zo' n 16 km met 14-W I [lTll'n met eèn ,tIJgm~spcreèntage 
\ '!.In 10°';, In de alJ!JlIng die \lligde g.lng .lcf<X'n \ (H.lr het eerst onderUIt. [])!J:!r gciuk ~l !l kiende hq het wel /ll uit d!.lt die 
\!.llpa!1Ij 0[1 lang gras [1LJJlS\ond,l.ocbl IC lT ,;/cchb een [1:I!.lr klemt.: seh!.l!.ll\\llOden : I ~m <l\ erhlt.:ld 1)lt \\ 'as d!Jn ook 
wel \\cel Cl:n \an dlc ;ddalmgcn, w:wrbl,l dc tocrenteller met gem:ü,: dc SO km [' l U h:l:d .tc In dat stuk [1arcours I,at ook 
lXn hcd schcrpe hocht, \\!Jama ,je metccn links nmhoog g.mg en \\!.lar IcJereen dIL' \01,,[' In de remmen moest, 
I~cne(.kn aangckomcn, om [1recles IC I.1jn in hct pl!JatsJe Töll, konden we ons direct o[1ma ken \oor weer een t1lnkC klim , 
te wett.:n 400 I lm in 7 km, waarvan de laatste 2,S km metlO% stijging, I [et kv. ik \\as mmlddels naar 30°C ges1,,:g.en en 
dat stuk reden v.. e 0[1 asfalt, volop in de zon en zonder m!.lar een zuehtje wind , En neemt U \'an ons aan, d,1n zweet,le 
Va n!.l f 42 km werd de daling weer ingezet en die duurde tot de linlsh, [n het é>cgin hee1teèhmsch tussen de rotsen 
door 130\endien waren er af en toe zulke scherpe bochten, dat we moesten afslapren om (ll1Ze tielS het hoekkie om te 
hclçx.'T1 l)aam3 v\)lgde een uruek st\.ikJe tocristisehe route Lerst een s\lik onder Onll\ cnranken door met d<lal1\[last 
een kleme afgrond , gevolgd d()or een p3d onder een b steel en ,)\er het bsteel[1lem, \\ un derb!.lr' 'l,)t slot nog \\ [lt 
meters I<lng,; een f1\ienje en daar \\'as vnor de Se keer de linish, 

Donderdag ~5 1Ull 
De Ic klim die \\e kregen hadden we onderschat. \\:tnt die \\as meteen all,\\:wrdcl J an de klll!! \'an gisteren , ot'tewcl 
\\e k,'nden hct tict';Ie meteen 0[1 onze nek gO<llen De 3Jdahng die \,(ll gde h:ck \Icl m:J:1I1Ianusch3[1, rotscn met kraters 
die ons é>choorlilk d\Jde \ ingcrs bewrgden Wc feilen dl.! d31in g verder in op asf~lt na:lr 11l'1 pb:JlSje St, Parikral en 
nee , dit deed ons IUet aan het home front denken want het leek m de verste vcne !lid "r nns ' St. Pancras, 
Van3!' ,0 km lot (lO km \\3S het \l.!f\olgen5 ~lllecn ma3r kllITunen, \\aaf\'3n we dc IJ :HSl<: " m 'l eer moesten lopen 
Prcttl ge bijkomstigheid was dat het in Jit geqtl ook nog: eens een rotspad belro!' en ,b i \\ :l~ geen feest' In de vene 
zagen wc \1[1 een p.ege \en moment een grCH.'1 kruiS dat \'3n stapels stenen \\as gem:l.lkl en \\ ,I:1f\'an we daehten dat 
die het cmde \ 3n de klim markeerdc, maar niets bleek mmder wa3L we mochten ll">en nog. 'en dIkke km hogero[1, !Je 
afdaling die toen K\\am ,;Ioeg alles, want die was W \TcseliJk steil d3tlllemand hel bl lna rcdJ e om op de tiets te blij\'t.:n 
l.illcn [n het kllllunette da t n:Jtuurl 11 k \Veer \olgde zorgde een koppel ta ndemnjders \ nnr \\ at [l<lsitleve a!leiding Die 
malLnen dachten Ruud even op te naaien. ma3r dan moet JC van goede hui 7.e komen' I!et :; [13n gmg dus onderuIt en 
wel 0[1 w ' n manier dJt 0en \'an de twee met z' n broek a:Jn een trapper blcefhan12en en dus gewoon m één klap m 1. n 
i\damskosruum stond l En dan voelJeje letterlijk en rl!~,uurEJk kn3p lullig , Met 62 km " 'aren we ook op die top en 
v[lnafd3ar tot S2 km was het afdalen over gsavelpaden en 3slalt. 
l:n toen" , kW3m de l-ml5h in bceld, om 15,4 I werden \ve gedrieen gekinkt en de eu l<.Jr\e \\ 3S ditmaJI heel crg. groot 
omdat cr \'andJ3g \'eclteams \\aren uitgevallen, maar \\1) het mooI wé l genikt h[ldJcn " 

Vnjlbg 2(l Jul 
a de ..1.In " p 2,5 km 1 g<Jn de lange, \'cf\cknde klim met \eel IlH.l[1\\erh:. De stukken J IC gelopen moesten \\urJ<:n 

\\ :!ren \ a ll I lik e \'(:tt<: klei dJt hij elke sW[1 Je \'\let terugseh\)\lt' Eenmaal bol cn \± IRII\J Ilm 1liepen \\ (; d\)or een 
\\ei :\DJ ml't \:l ll JIC Mdka kl">eien, De al(jalmg \\JS \lecr hlècI sted ±- 28'>0, l'n m<:l i;!.H l\ 1è !lnnJ , dus wc J cocn C\\W llib 
hest i ' nl nl ct l)(1J lènlll lc gaan , Na het ,grind gUl J e [ljJa lUlg o\'cr in asLtlt l lt em~1 \ l.ll~ Je ~I I h:m ll\Cr gJolllcnd 3s 1~lt 

en da:JrI w natu uri iJk \\eer klimmen na:!r de IÏlIi , h, \\'eer enies wou mtr omh\l('g i:n \\l<lr de \ cnndenng weer !\)pcn 
Nu I.'.ec ll \'Cllc klei, maJr grO\t.: grind , ook hecllckker "",r de kuiten , Vanda<J ' h3Jlkn lil.' ,)( 'k n ieu\\' \'ol:thç\ mee, \\Jt 
ons 31leuri c !;!\X'd bC\iel, We hJdden de cncrgien:pen ui. mgerudd \O\lf , br:;cn, ';;!II, kl'1 s l'n Llllns, hel belere IHTk 
dus en Ik geh)\1 !' todl nlct d<lt \\ 'e daar de/,c 11 <óek ccht \:m I,ullen :Jankmnen' 
Om 1 ~ ,2~ uur k\\amen \\e:1:\n in AJ\l! :,[n, een lwliu[lns ,:i\id\lrp 

h\lerdag ~ 7 11 1il 
Voor dc laatstl' keer /0 \TOC g onthiJten' Wc n[lmen lI1[131 cens ,;pJg.helLi als ontbijt. \1md:lr \\e dachten \\ nt<:\lra 
energl lè Ih"lhg tc hebhen cn om at \\c de hr oodjes ,; tced, :llnper knmlcn \\ cgkau\\ cn I.\ C he~\lnncn de!.e el~ prc m CI 

I km al J al t::n \\ :1:lma :!:: :; km lJinunen mct lh~l rin 3U() IJm J)aa m:1 \l\er grot' gw\ d \\ 'L'T ii"il mtr naar beneden, t,'1 rl km 
Toen b\ :lJn en\ cl een heel i:Jnge klim die duurde ttlt 22 km , met lD t\llJJI 1200 Hm !-er ;:, ltcl1 \Tlj la nge stukken hIJ met 
een stlj gmg van I '1'0, l,od3t \\e \\eer eens mllesten Sj okken met de fiels op de nek H() \ c!1:!an \\ 'US het redelijk dak cn 
er was Glom grotc hilariteit toen hleek d[lt we letterltJk moesten slalommen tussen de k"<: lc lI cn paarden dIe Jaar 
gewoon op hel pad liepen' 
Toen heg.on de steilste a fd:Jling die wij deze week hadden meeg.emaakt. Er zaten stukken lUS:ien van -29% en dat 
tus sen de rotsen en bomen door l Het laatste s tuk van de/e atèialing bestond uit grind , ma3r dan wel grind met de 
grOOll<: van een \oethal, dus dat was uitkijken gehlai',l!n, De aller laatste 25 km gmg mcr uslalt en gravel tussen de 
wljngGalden dOOI Illl!t afen toe een llauwe klim enn, Urn 12 ,00 uur was ons moment dam M(;l z'n drieën naast elkaa r. 
arm In arm én met kippenvel , g.ingen wC' over de tinish en hoorden "e \'oor de laatstc keer Tea m Kroone-Liefting in 
rot-\\e iss-hlall. Ruud und Amold Oostef\'eer und Jeroen I3uter" Wat een heerlijk gevoel 
rr értdd door Jerul!n IJl/Ier en bfwerkl door ,Ifarco ,Iloes) 
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UIT DE GF.SC1iIEDENISBOEKEN 

Het hcstuur v:ln ue [,immer Toure[uh heell mij ge\T3agu llm wat Jan het rapIer toc te \er1rou\\en o\cr ue pren net 
\("'"rue llpnchtln!l \an de Llmmer Inurcluh.l lieraan heh Ik gra ag. \VIllen \ olunen . :\I IS hel /ll'n kleIne UCr1I g jaar 
g.clcdell. 

:\Is iIc!hehhcr \'an het lietsen . en hcl lIe fs t een o<:etjl: snel . bV:lm Ik via a Ul ll njsehnn l.IJ e .( imot aan ue \\eet lil l 7:lj 
I.onuagmorg.en al met een grll~PJe I ,1l1uners erop UIl trukken . fk lietsle tlx::n uoor UC \\ eeks met Nieo /.ol1I\cvelu. llenk 
l wis k en wal andere Iiclhebbcrs en snel spra ken we af llm sa men meI de Limmers IIp pau te gaan Dit o<:vlcl 7.0 goeu, 
dat uit I,omers een wekelIIks ge~urcn werd I let verschil was alleen dal we loen om 07.00 uur ver1rokken, er moesl 
nllg wel eens gewachl worden op ue7:e of gene Soms bduen we nog wel eens een renner (Piet Moov) uit hcd m ook 
al lag ruj er nog maar net in, hJl W3S er ook weer rap uit en Jan viel het tietsen uie morgen niet altiju mee . Hloral a ls er 
een w31lange nt op het program stonu Lo heett Theo Dekker hem, na een lange nt naar Den Oe\er, ue Ltalsle :1U km , 
na:n l. munen mlx::ten uuwen. Toch \\as ieuereen ue \olgenue \\ eek weer present omual er na asl het \ ele 31/.Ien 
oovenulen veel weru gel achen . /0 \erha3Sue Ik me uie Iqu () \cr ::-lpa k GTOOt. j \ Js :lutllrJj se hoo lhllUUl'r. UIL' uoor ue 
weeks ue \erkecrsregel s nipt liet uit\'o~ren. op 7:ondag stekehlind \oor diezeIlde regds \\ : \5. \\a t loen reeds \ (lor \Vat 
haehehjke avont uren aa nkiul11 g. gal' ::-lpa k kenue Ul' v. eg 111 l){.lrU I Ill!lanJ als Iij ll brnd.;;a k cn J.aarom b n Ik mIlll\'er 
hem hel meeste hennneren. ::-lamen met liJn maatje .!elk Uek cr. ::t ls \\e h.!rug b\ :1111l'n \ 1:1 Sehl){lrl en 1:t!-J11<lIl U. glll g hl I 
tn I ~ g.monu 13innen bij Calë . t I lao.sle nng: ui tgehn:lu een uIlsm q ter nutti gen ~n 1\ li l: nl;J :ir \\ ~chlen In l,im mcn 
Dlc l\\~e hauuen sleeus \\cl \\a l111 ['è ltll , Zll g.1118-~n \\'e 111 ::-l~hlX1d :J hl lu \la ue Ikrc l lil!' uoor ue h'lssm IIp ' [)e 
j' r3nsman / 11 sneuen eens ue weg. behoorlilk a ren loen \\ Ii hl] . IJe [-'13nsman' 3un \\ amen , zaten ue heren denhll1
stratler op ecn hankle ons dUIJe!Ij~ te maken uo.t IC ue heste wa ren 
ln ue loop \3n dl' \\eek ont\'ingen we een I'oto, \\'~arop SJaak en Je!le slonden rnd hl ücmen cn hekers (\\:tJr Ie ule 
V3 nUJ:111 haa lden mag Joost welen) en een groot bord erbIJ met ue tekst: Ie ,klit.: DdJ, L'f. 2c Sp~k Groot. 'c [)e rest op 
glOle a IS13 nd . I)e resl slonu natuurlijk niet op ue ló to 
h.:n anuer VOO1\ a l was dal we langs het kana3 I bij Sehex)rlebm reden cn cr een aJll1"-L'feUen eenu lag te spar1elen op 
het lietspau l~ r \verd voor het beeslje gestopt w3nt hel moest uit ziJn lijden worden \lTl ost 1)le eer \\as toc\'allig \oür 
Sp:ü:. Groot. ruj slnnd precies stil bij hel ong.elukklge dl~r en toen bleek ebI SJ33k llJ;!s t een grole monu <xlk c<.! n h<.!cl 
kkin hartie hau. Al huilende en tegel ijk \Ioekenu tegen lll1S, \erloste hij het uier Illi / iin IIjuen Hel \'o lgcnue kIl ueeu 
/ieh voor op ue lerugweg uit Volenebm. MeI in ons miuden een nog heel jeuguige Jan Ve lut l een oud hesluursliu ) 
reden we een tempo uat Jan, locn mei af en toe een duwlje in de rug. , kon volgen In I)unnerend reed ::-lpak (iroot weer 
eens uoor alle rode stoplichten, niel 7:onder g.eva:H, en reed ruj zo alleen de Beemster 111 Een V3n ue aeh terblij\ers 
pik edit ruet.1 lenk Twisk, en reed naar SJaa k toc maar weigerde da arna kop over Ie nemen Sj:.l3 k kon uit met \\3arUe
ft.: n (\\'a:1 rom eigenlij k mer)), maa r I !enk weigerue ten enenmale. Ook tnen Je :.I nderl'n (l pmL'UW aans Il1l en. \\ a:\[(ll1ucr 
ron (iT(hlt. bleer Sj3ak maar aan de kop nJden lerw ij I ue anueren leiJen. ·Wat ri lJe toch g.(leu Sj:l :lk" l llen g.ing. hIJ 
Srilkerhoor ue o<:uk erin en mnesl Sjaak U(lllr I'.i In \ele kopwerk lossen. Wq zeiden ItCIII \ a3l\n:1 en ue mense n. ule 
achter (lns \:muil ue auto . het hek schou\\ spel hauden ge\Olgu, knnden hun prCl mL't "p. Vi:! ue l.ceg.h\\akrÎlIllg JO 

AI"mJur en 11ci10<l gIngen we weer naar 1.lInmen Toen we hij ue Willihrordus ::-ltlehllng It:dcn en \ nO[ l' I s el: ll IelUIer 
1:l gc il 111dl' n. UI~ a lles uil de Kast reeu . ,leden \\'e cr een schepJe hO\'l:nop Toen \\ e hem ll~ derJc. hke.h. d il "'j.l:i ~ te 
/l ln ' 111.1 hleek met het pontie Ic Lil n u\erg.estoken en ha u dc p\ll1tbaas een kna :lk c'\lr:l tlL't'e\ en om hl:l11/ll ,nel 
IllllgellJk ,n'C[ Ie I.e llen ~Il ons een loer Ie kunnen ur3a IL' n. / ,I]n OpLet stranuue Jus 111 Ilel I lch l \'an ue ha\en . DL' 
1dan k it speelue uus een ulilueli jke rollijuen,; on7.e ri tJes op dl' 70nd3!,l 
/l l: " , Ik:1I eelJer \ermelJ heh. Spak h~ u ouk l' iJn g.oeue kan te li HiJ een \~ lpar1 q l1:d'll \ )" , thuI I'.en \\ ~S ~ieo I.kk er / 0 

1\\,1:11 )1.e \ :tlk n. dJ t een bC/l){.!k a:lrl het 7. il'kenhuis Pu nnerl' nd nodi g \\·as. Nu Sj:I;I!" 11.1:11 een hoer in Ul' nmgl'\1ng./ lin 
i\lt e jlehcld .!.c \\':1 S in ilO time ll:r p IJ 3 IS~ en ging mei ue palicnt (lP pad , \\'iJ te rug L \:lr I. lmmen. I !el IS met :'\ Icn 
g.dukk lg. !!-ded 3i'g.dllpcn:11 hclanu hll \\ 'Il'nkcle \\ eken in Je I .icklc\vet. 

(lp Ic kere u:Ig ontstond het plan om rond het lJsse lmeer te lietsen. t Ict idee \\'eIJ \CIUeI llll gewerkt en Ik meen dal 
I,oek Riis en Jan Rinke lll1 cen wCl'kenu ue route hchhen uitgestippeld IJa l ging 1'nm:1 ell 10 \\eru op een m nuag. Hl 

juli 1')70 om (J ! 00 uur \anuit Limmen \·crtrokken. l.o 'n t\\intiglietselS met ma ten:J:,d \\ a)!.en en parcourslclJ er Rlflkcl 
\\L'rden to t Den Oe\'erhegeleld uoorTon Groot uie t~n 311een lerugkeerde na ar Limmen. (h'erde afs lui tul1K \\a s J e 
eersle stop in l urich , waa r de 111wend ige mens weru versterkt 1 liema ging het door het (iaa slcrland naar Lemmer. 
waa r llOk c\en gestopt werd. In de Noord-Oos tpolder kwam er ineens een klein :lUIOUljL' naast ons njden , en maJr 
tocterl:n en toeteren, en J3 hoor t\\'ee . ras -I immers ' Ane Krom en Klaa s Min en hun \ToU\ven moesten er loch het Z11ne 
van welen en of hun pupillen dit klUSJe wc! konden klaren. Nu, ze z~ln niet t e l e urg~s ldd We vel\'olgden ome ro ute 
maar slonden ineens voor de Ketelhru g dle nog niel geopenu \vas , dal duurde nog. 14 dagen. D~3r we geen I1n 
haJdcn om Ie \\aehten, 7:iJn we maar een stuk: om gereuen . Door de Flew polder. a !I e ~ met de wind op de kop riehtmg 
I\lmere-Haven, \\aar de vo lgenue SlOP g.epland was. Ook in Muiderherg weru nog e\'en een vers napenng genuttigu, 
\\ ~am:J de la3lsle et-1 ppe uoor J\msterdam ging. Omdat Jan Rinkel met lijn grole t\l11l:flkJan ::tlle kruispunlen feilloos 
a!7ctte , \\'a s J\msterebm geen prohleem 7~ arri \'eerde wc na zo ' n 12 uur mot. maal \(1IuJan weer in Lunmen, waar \\c 
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door wat suprxlrters werden opgewacht en lede r Gen bos bloemen In ontvangst mocht nemen en Nleo lonneveld 

nog L'en Ocker kreeg uitgerukt d()or ulthater Leen den L/eger om<bt hi l met ·W ,I:l ar de pudste deelnemer w~ s, 

J~. als IC <bI nu 1,Iel. dJn IS de ,I'Hlf'.ste lhc mce li e t s t lan dCfelfde leenlId /.'1 IS er de 1,1:llcile,IJren ook 'lP dat lerreIn 
I'ccl l erandcrd , tlok In dc kledll1f'. CI1 f113tenJ:t1 h 11 :lrCIl deelnemer, die met eCII \:1-;1 I<T/elllt'm een loctbalbrnek 

reden, maar ondanks 1131 lekke handen ha:! Iden allen 1,lmmen 
WIl :ds C:lstneummers lielSlel1 dat IJar /,) n Ocetle 1\1{1[ het laabt met de I ,Immers en d:ll h m isschien de reden 

geIl eest daIm I '17\ de Llmmer Iourcluh IS opgencht , [ !ct IS misschien wel aardig ,\m te I1 ekn wie die eerste 
lJsselmeeronde reden L>r1 ocgelcidden 

Deelnemers Otto l3rusehke , Kees Dekker, Nico Dekker, Theo Dekker, Aad(Jelle) De kke r. Spak Groot , Kees Koot , KGes 
Kroone. Piet Kos, Wim Krom , Johan Kerssens, Piet Moov, Loek Rijs, 'Ineo Terluln , 1 !cnk TWISk, Cees !.,mne vcld . 

ICO 7.onnel'eld en Wim l onne veld , 
ChauJleurs : Jan Rinke l en Rem Pronk(matenaalwagen ) 

Begeleiders Jaap !.onne \.'eld en .l3ap Kroüne(mee:lnlcle n) , 

Wun Zonneveld 

CRIMINEEL 

!\fgelnp<::n mmer reed ik op een mooie dag van Kwrnmeme 11a Starnmecr nve!' hl' l t lud l'landsdlJkJc naar Spl,lkertx.l0r, 

MOOI tel1lpo , h;mdies op het s tuur. heerlIJk /,O'n ITlle <bp. op woens<bg. 1 bilef\ll'~c Ih\'\!' Ik een auto achterop komen , 
Ik reed ;Ii tamellik rechts . ma a r ik g.,afhem de rmmte, De ~uto (een rode) haalt me In en hIt lil tot mlln grote vlTb:,lZIng 

naas t me ril en "I lil kent mlJ mi sschien. ofhll \\ ti \\3t \T:lgen" . dacht ik, maar mel.'i th lf\ an , I)e hestuurder bllJli 
na3, l me nJdcn el1 I1 likt s teed s meer naar rechts. zo zelfs da l Ik met miJ n elleboo 1 teg.en I.lfll ruit kom Ie zllten Het 

talud kl!,! ter plekke zeker \iJflIen em hoger dan de berm, Een ocrm 1'01 met putten c I ~ IJ !! m IJn g.eesl al dw alen 
slullerend 111 de berm O\'er de kop hel kan:J31111 (en ik kan nieI 7\\'cmmen. ben p:JnI s~h ' '' lr Ilaler ). Or erger. onder de 

a uto , Ik kwa m precies op het randje \ '8n het lalud te rIJden . norma aI 7Du Ik meI mi 111 I lll~ 1 \l p de 3utO limmeren . maar 
nu had ik die nodig om te ~ turen en niet I'allen , ik denk dJl ik nog nooit zo gedoeld hd, als toen , Fn Ja hoor. de 

ocstuurder bleef n:13r rechts duwen en daar gmg Ik in de berm , I:en Ie,ensg.rote hcs ~ hcrmengel behoedde mIl voor 
een valpartij en een dUik In het kanaal. Op dat moment g.af de snoodaard gas en Sp0<.ll \\eg , Kenteken of type auto 

heb ik n ie t kunnen opneme n, Ik zag hem rIChlmg Purmerend rijden BIJ Iedere stil ~t:I~nde rodc aulO op die weg heb ik 
aan de mOlorkap ge 'oeld, maar hel3a s. 7e \varen allemaal koud , In Purmerend \crtl'lde 11-. hel l 'crha3l aan een politie
man d ie ik toel:JlIlg. legenkIl am , " Meneer", fei hIJ , ., dit IS een ernslige lorm lan I" \g111 !i- 1111 doodslag, op IJln mmsl 
z\\' Jre mishandelmg" 

Ik b lll r s l11dsdlen op I11lln hoede l oor rode autos 111 dic contre ien , 

»-71 ,, (Jmmt!lI~ 
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Bas [, Irma van den Berg uit Castricum 
hebben op 15 a pril 2003 een zoon gekre
gen. 
Ze hebben hem LUCAS genoemd . 
Wij wensen het drieta l veel geluk toe 

(lal Lucas o\-o:;r et,;;n aantal jan:n m~t.::help!.:n Je 
v~rgri-,ztng van d~ ~lub l~ stoppen ?) 
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LIEFTING 

Kroone liefting, DE speciaalzaak voor al uw fietswensen Een fiets om mee 
naar het werk te rijden , boodschappen te doen , op vakantie te gaan , 
toertochten maken of te racen . Wij hebben hem In vele uitvoeringen, merken, 
kleuren en maten. Ook een fiets op maat IS geen probleem voor ons . 
Vanzelfsprekend leveren Wil blIpassende accesolres en kleding van 
gerenomeerde merken .Ook het reparatie - of onderhoudswerk kunt u aan 
ons overlaten 
Mogen WIJ ons aan u voorstellen ? Op de foto van links naar rechts, 
staand : Martin Radsma , René Borsles. Marcel Bliek . Gerard Lenllng en Bas 
van Ooslrom 
knielend. John Vader. Monique Hageman en Renè Selhorst 

2003 2003 
".roone Liefting - Tourclub Limmen 


Tegeo inlevel'ing van deze bon 

I BBB - pomp, 10 % korting 


op alle modellen 


ENERGIE 
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Kroone Liefting - Tourclub Limmen 

Tegen inlevering van deze bon 

1 paar zomerfietshandschoenen 


naar keuze, minus 10 % 


COMFORT 

~ -------- - ----~---- - -------------, 

2003 
Kroone Uefting - TOUl"club Limmen 


Tegen inlevering van deze bon 

t BIJB zadeltasje naar keuze 


'minus 10 0/ 0 


GEMAK 
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2003 
Kroone Uefting - Tourclub Limmen 


Tegen inlevering van deze bon 

1 Cateye teDel', met 10 % korting 


CONTROLE 
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INSCHRIJVING ALS LID VAN TOURCLllB LIMMEN 

Door onderstaande strook volledig in te vullen , m te leveren ofop te sturen, kunt u lid worden van 
Tourclub Limmen 
De contnbutie bedraagt € 7 (zeven euro) per jaar WIJ vragen bij de mschnjving eenmalJ g E 3 voor 
mschnjfkosten De contnbutJe wordt JaarlIjks in augustus van uw rekemng afgeschreven, als u Orts 

daarvoor heeft gemachtigd terunirtSte Als u het lidmaatschap opzegt, dient de contributie van het lo
pende kalenderjaar nog gewoon voldaan te worden 

Stuur de ingevulde strook op naar 

TOLIRCLUB LI MMEN 

T.a.v. de penningmeester / ledenadministratie 


GERARD KL IJS 

Alkmaarderstraatweg 52 

190 1 oe CASTRICUM 


W 0251 656779 

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


~ , --------------------------------î 
I 

Ik meld mij aan als lJd van Tourclub Limmen 	 I 
I 
I- Ik machtig Tourclub Lurunen de contributie jaarlijks van fTUjn rekening afte schrijven *) 
I- Ik betaal op andere wijZe en wel . 	 . .. **) 
I 
I 

* ) Duorhal en indien u hier geen gebrui K van w ilt m3Ken 
I 

H ) Al leen in vullen al ,; u or een andere m a nier \\ensl te Ixtalen 
I 
I 

"i aam en voorletters I 
I 

Voornaam of roepnaam. 	 I 
I 

Adres . I 
I

Po tcode en woonplaats. I 
IGeboortedatum ... 
I 

Telefoonnummer I 
I 

E - maihldre ' . I 
I 

Bankrekening .. ... .. ... . I 
I 
I 
IHandtekening. 
I 
IDatum. I 

~~ 

/·....... - '·'..r,.)urcluh Lirrun cn 


mailto:gerard.kuijs@.12move.nl

