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I 
Leo is lid van TCL sinds 1979/80, In 1997 voorzitter 
geworden. Hij fietst regelmatig naar het werk in 
Allanaar.In clubverband en solo rijdt hij gemiddeld I7000 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 I 
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. I 
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. Hij 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 afZien, maar geeft de pijp aan Maarten als 
de regen in hagel verandert. Rijdt gemiddeld 8000 km 
per Jaar I 
Marco is helemaal gek van mountainbiken, maar 
klimt ook graag op de racefiets. Fietst dagelijks naar Izijn werk in Zaanstad. Is bij de tourclub gekomen 
omdat zijn schoonvader, Wim Zonneveld, daar 
natuurlijk stevige verhalen over kon vertellen. I 
Gerrie kreeg het fietsen met de paplepel ingegoten van 
zijn vader, Wun. Hij heeft een aantal jaren in.KNWU  Iverband 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, I 
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Tourclub Limmen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Alkmaar onder muumer 

37100952 als vereniging met beperkte handelingsbevoegdheid. 
Statutair gevestigd te Limmen, Molenweg 37 IDe 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. 
 I
Het bankrekeningnummer is 3364 07 939 
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COLOFON 

De Fietsbel is het officiële mededelingen


bulletin van Tourclub Limmen. Het wordt 


gratis verstrekt aan de leden en begun


stigers en verschijnt tweemaal per jaar 


Oplage 250 exemplaren. 


De redactie berust bij het bestuur. De eind


redactie is handen van Wil Larrunens. 


Copy kan naar W. Lamrnens gestuurd wor


den, bij voorkeur per E- mail, opgemaakt in 


Word. 


Het drukwerk wordt venorgd door de Druk


kerij van het DAC - HEILOO, onderdeel van 


GGZ Noord - HollandNoord 


Ollder moeders paraplu v..ln.~ Kees Mooij, Ans Kool. Coby Tipjes en Hans Frederiksen 

lijdens de Driedaagse naar Yorkshire. Ondanks de regen bleefde slemming er in zillel1. T,"~I"b LI~'~ 




VAN DE VOORZITTER 


Sportvrienden/vriendinnen, 

U et einde van het jaar nadert en dat betekent dus \Neer een rueuwe "Fietsbel" in de brievenbus . In dit 
Lhurruner veel aandacht voor het mountainbiken . Dat komt aardig op gang In de Tourclub . Natuurlijk 
vinden jullie een verslag van de Driedaagse naar Engeland en uiteraard een uitgebreid prograrruna voor 
2004, zowel voor op de weg als voor het mountainbiken 
Eind oktober waren er veertig leden aanwezig op de jaarlijkse ledenvergadering. Velen uitten hun tevre
denheid over het progranuna en over de nieuwe kleding. Hieruit blijkt dat dat wij als bestuur met onze 
tourclub op de goede weg zijn. Aan het einde van de vergadering werd een film getoond over de deel
name van verscheidene tourclubleden aan de Franse cyclosportieve tocht "Ia Marmotte" en als slot een 
filmpje van de Ronde van Llnunen. De maker van deze film, Klaas Zomerdijk, zullen we een jaar moeten 
missen omdat hij half november naar Uganda is vertrokken voor zijn werk. Elders in dit nurruner leest u 
hier meer over. 

Het thema veiligheid kwam zoals afgesproken op de ledenvergadering aan de orde en wel de noodzaak 
van het dragen van een helm tijdens de tourclubritten. Het afgelopen jaar kwam een tourc1ublid zonder 
helm tijdens een rit in aanraking met een tegemoetkomende auto . Onze meerijdende arts Frank Kramer 
kon direct eerste hulp verlenen. Gelukkig bleken de verwondingen mee te vallen, maar een hersenschud
ding was toch het gevolg. Wede rom een bevestiging dat wij als racefietsers een kwetsbare groep zijn. 
Tijdens de discussie bleek dat voor verschillende mensen "ijdelheid" een reden is om geen helm te 
dragen. Volgens mij heeft Kroone Liefting helmen te koop waar je nog knapper door \vordt. 
Ondanks vorenstaande \villen wij als bestuur niet overgaan tot het verplicht stellen van het dragen van een 
helm omdat wij vinden dat dit voor eigen verantwoording van de leden is . Door mijn werk kom ik regelma
tig bij ongevallen waar fietsers of motorrijders betrokken bij zijn en dan blijkt dat het dragen van een helm 
een rit naar het ziekenhuis of erger kan voorkomen . Genoeg hierover. Wij rekenen op julli..: gezonde 
verstand. 

Voor 2004 staat weer een twee- of driedaagse op het progranuna. De plannen gaan uit naar een grote 
ronde om het IJsselmeer, waarbij \\e vijf provincies doorkruisen. De tocht heet dan ook, hoe kan het 
anders de 5 - provinciëntocht Over de prij s e.d. krijgen jullie later bericht. 
Wij proberen komende zomer weer een jeu de boulemiddag met BBQ te organiseren, \\aarbij onze 
fi ·tsende topslager Theo van der Meer opnieuw voor heerlijk vlees mag zorgen. 
De weersvoorspellingen voor het komend jaar zijn volgens de Enkhuizer Almanak zeer gunstig. 
Het wordt waarschijnlijk een mooie zomer zodat jullie aan veel tochten en evenementen mee kunnen doen. 
Wat betreft de tochten op de eerste zondag van de maand, het volgende . Voor iedere rit is een bestuurslid 
aanspreekbaar. Kijk het na in het progranuna.Bij hem kun je infonnatie krijgen over de tocht, aan- of 
afmelden. Maar wat belangrijk is, het betreffende bestuurslid heeft die dag ook de leiding van de rit. Dat 
heeft als voordeel dat iedereen lekker kan fietsen en zich niet druk hoeft te maken over de te volgen route. 
Dan is er nog een verzoek van het bestuur. Het blijkt dat veel leden reeds beschikken over een e - mail
adres . Het is misschien nog toekomstmuziek, maar het zou handig zijn als we iedereen te zijner tijd digitaal 
konden bereiken. Zeker voor de ledenadministratie en de verzending van berichten zou het zeer handig zijn 
als wij konden beschikken over de e-mailadressen van de leden Geheel vrijblijvend natuurlijk, maar toch. 
Dus degenen die dat nog niet gedaan hebben, kunnen hun adres mailen naar de penningmeester, Gerard 
Kuijs 
Ik eindig met een stichtelijk woordje: Stel niets uit tot 2005 , thuisblijvers hebben altijd ongelijk. 
Pluk de dag want. . 
Yesterday is history, 
Tomorrow is a miste!)', 

Today is a gift, 

T hat 's why they call it the present. 

Leo Vermeulen 
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DE AGENDA VOOR 2004 • 
 WNDAGRITTEN OP DEWEG 
In het seizoen 2003 stelde het bestuur voor onze minder actieve of minder 
getrainde leden en onze oudere leden gelegenheid te bieden om in groepsver

11 
band nog lang bij Tourclub Limmen te fietsen. Daartoe kon men in 
drie groepen te rijden . De afstand en route kunnen natuurlijk door de betref

• 

I 

fende groep in goed onderling overleg geregeld worden. Hoewel het voorstel niet echt van 
de grond kwanl, herhalen we toch nog maar: 
Groepl vertrek 8.30 afstand 80 -100 km snelheid 35 - 40 km / u 
Groep 2 vertrek 8.45 afstand 60 -80 km snelheid 30 - 35 km / u 
Groep 3 vertrek 9.00 afstand 45 -70 km snelheid 25 - 30 km / u 

•• 
11 APRll.. 

Zondag 4 april: uitstapje naa r de Polderbaan in de HaarlemmermeerVertrek bij de Lantaarn om 8.00 uur. Gerard Kuijs 
heeft vandaag de leiding. 
Alle zondagen na 4 april : vertrek van de groepen bij de Visweg / Oosterzijweg, resp. om 8 .30,8.45 en 9.00 
Zondag 25 april: toertocht naar Purmerend voor groep 3. Afstand ongeveer 70 km. Kalm tempo. Leiding: Gerard 
Kuijs . Graag va n te voren aanmelden bij Gerard. Bij voldoende animo, herhalen we maandelijks zo ' n tocht. 

• 
ME1 
zondag 2 mei: rit naar Breezand. Vertrek bij de Lantaarn om 8.00 uur. Leo Vermeulen leidt de tocht. 
Alle volgende zondagen vertrek "an de groepen bij de Visweg / Oosterzijweg, resp . om 8.30, 8.45 en 9.00 

JUNI 

I zondag 6 juni: tocllt naa r llpendam. Vertrek bij de Lantaarn om 8.00 uur. Leiding Wil Lanunens. 
Alle volgende zondagen : vertrek va n de groepen bij de Visweg / Oosterzijweg, resp. om 8.30, 8.45 en 9.00 
Van vrijdag 11 tot en met zondag 13 juni: de VijfProvincieëntocht. Kijk naar de informatie op blz. 7 

JUU 
Zondag 4 juli gaan we onder leiding v:ln Leo Vernleulen naar Enkhuizen.Vertrek bij de Lantaarn om 8.00 uur. 
Alle volgende zondagen veI1rek van de groepen bij de Visweg / Oosterzijweg, resp. om 8.30, 8.45 en 9.00 

AUGUSTUS 
zondag 1 augustus: De TRIANGEL - tocht Deze voert naar Hilversum, vertrek bij de Lantaarn om 8.00 uur. Leiding 
Gerard Kuijs Afstand 130 km. De koffie wordt aangeboden door De Triange l Groep . 
Alle vol gende zondagen vertrek V,lD de groepen bij de Visweg / Oosterzijweg, resp . om 8 .30, 8.45 en 9.00 

SEPTEMBER 
zondag 5 september: de Klaas Zomerdijk slotrit, vertrek bij de Lantaarn om 8.00 uur 
Klaas Zomerdijk zal er zelf niet bij ZijIL maar \\·e houden de rit in ere . Gerard neemt het roer over 
Alle volgende zondagen vertrek van de groepen bij de Visweg / Oosterzijweg, resp. om 8. 30, 8.45 en 9.00 . 

OKTOBER 
Vanaf 31 oktober rijden alle groepen samen. Vertrek om 8.45 Visweg / Oosterzijweg 

JEU DE BOULES: MEER HIER OVER 
lN DE VOLGENDE FIETSBEL 

Vrijdag 29 oktober: 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 


III de Lantaa rn 


~ 
al:) 


~ aanvang 20.30 uur 


~ 
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OVERIGE EVENEMENTEN VAN HET SEIZOEN 2003 

MOUNTAINBIKEN 
Bijna een jaar zijn we nu serieus bezig om het mountainbiken meer aandacht te geven binnen de Tour
club. Als we dit eerste jaar evalueren, dan vallen een aantal zaken op, te weten: 
* veel belangstelling gedurende de wintermaanden 
* veel enthousiaste reacties van mensen die aangeven graag een keer mee te willen en vervolgens niks 

meer van zich laten horen 
* vaste kern van ongeveer 10 man die het gehele jaar door aanwezig is 

Met name de groep die enthousiast is maar te bescheiden is om de eerste stap te zetten, hopen we met 
een aantrekkelijke programma het komend jaar over de streep te trekken. Het niveau is zo wisselend 
dat binnen de vaste kern zowel snelle als wat minder snelle renners zitten . Wij hebben de stelregel dat 
we ervoor zorgen dat er nooit iemand alleen komt te zitten. De weg kwijt raken is bijna niet mogelijk 
want alle parkoersen zijn voorzien van duidelijke bewegwijzering Dus neem contact op met Gerri of 
Marco en geniet van de ongerepte natuur en een stevige dosis humor gedurende de mountainbike
evenementen. 

Het programma 

Zondag 14 December 2003 
In het gebied tussen Nijmegen, Groesbeek, Berg en Dal en Mook is een rnountainbikeroute bestaande 
uit twee gedeelten de "groene" route (18 km.) en de "rode" route (14 km.) uitgezet. De routes zijn op 
twee plaatsen met elkaar verbonden, zodat ook de totale route (ruim 32 km ) te rijden is. De route 
kent, voor Nederlandse begrippen, aardig wat hoogteverschil (ruim 500 hoogtemeters) met een paar 
pittige kJimmetjes en enkele stukken single track, waarvan er enkele wat modderig bijliggen als het veel 
geregend heeft. Naast al het klimwerk bevat de route enkele mooie afdalingen die veel stuurmanskunst 
en oplettendheid vergen. Je haalt op sommige stukken al gauw snelheden rond de 50 km per uur. De 
bedoeling is dat we de groene eenmaal en de rode route tweemaal rijden (totaal 46 km). Aangezien we 
starten bIJ een restaurant aan de route kan een ieder ook er voor kiezen de route in te korten tot elke 
gewenste afstand. 

Zaterdag 10 januari 2004 
Le Champion organiseert in samenwerking met BRC Kennemerland de zevende editie van de strand
race voor mountainbikers 
Egmond-Pier-Egmond, afst.and 36 kilometer, s~a.rttijd 12. \5 uur. ., . 
Deze cyclosportleve prestatietocht, onder auspIcIën van de KNWU, kan door elke redelijk getramde 
fietser worden volbracht. De mountainbiketop en wegrenners van naam gaan het deelnemersveld in een 
open wedstrijd vooraf. 
De boulevard van Egmond aan Zee is op 10 januari wederom het decor van start en finish Na het 
controle-/keerpunt nabij de Noordpier van IJmuiden vormt op de terugweg het parcours rond 
Castricum aan Zee een extra hindernis. 

Zaterdag 7 februari 2004 
JOe SCHWALBE VeldToerTocht (30-45-60 km) te Nunspeet 
Starten tussen 900 - 10:30 

Verzorging onderweg en douches beschikbaar 

De route voert langs smalle single tracks en heuveltjes met venijnige klimrnetjes en scherpe afdalingen. 

Je wordt steeds verrast door het wisselend parcours . Zelfs de geboren Nunspeter komt op plaatsen 

w aar hij niet eerder is geweest. In de koudste periode van de winter kunnen vorst en sneeuw het land

schap betoveren. 


Zondag 7 maart 2004 
De bedoeling is dat we 2 lussen van 25 km rijden rondom de Loonse en Drunens'e duinen te Brabant. 
De route gaat voor een deel over en langs de zandwallen die rondom de duinen liggen. Ze vormt een 
echte uitdaging voor bikers: veel sin~le-tracks, tientallen korte steile klimrnetjes en afdalingen afgewis
seld met zandpaden. Je moet dikwijlS boompjes ontwijken en er z~n vele rulle zandbankjes. Laat het 
grote voorblad maar thuis want je valt snel stIl in het zand Voor de rit mag het schakelmateriaal wel wat 
extra aandacht want dat krijgt het goed te verduren onderweg. 

Zondag 28 maart 2004 
Zeddam: Je fietst over kleine smalle paadjes met af en toe een verbreding. Er liggen veel boomstronken 
en takken op het pad maar als j e de juiste weg kiest heb je hier niet al te veel last van . D e 25 ,5 km. 
lange route, welke we 2 keer zullen rijden, kent een hoop mooie klimmetjes en mooie afdalingen die 

~""'"b Limm" 
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soms eeuwen duren waardoor je flink snelheid opbouwt om zo soms direct na datje beneden bent een 
scherpe bocht te nemen en weer een klim te maken. Dit is een mooie route met soms veel modder en af 
en toe kleine stenen waardoor je nog wel eens weg glijdt maar dit is juist de uitdaging waard I 

Zaterdag 1 Mei :de Fiets Challenge 
Het betreft hier een georganiseerde "wedstrijd" in de Voerstreek in België. Vanaf de start in 's Graven
voeren moet een grote ronde van 60 km gereden worden. Maar voor wie de 60 km te lang is kan gaan 
voor de variant van 30 km. In St. Martens-Voeren is een afsteekmogelijkheid naar de finish De eerste 
dertig kilometer zijn al met al goed te doen. Het gaat wel op en afen het is regelmatig steil, maar de 
gemeenste en meest technische klimrnetjes en afdalingen zijn bewaard voor de zestig kilometer variant. 

Juni 2004 
Eind van deze maand willen we een meerdaagse organiseren naar het Sauerfand. Het is de bedoeling 
dat we gedurende dit weekend de ElKE Willingen Maratholl gaan rijden. Dit is een MTB evenement 
waar 3 afstanden mogelijk zijn 53, 100 en 129 km . We willen een pension reserveren dat speciaal is 
ingericht op mountainbikers (werkplaats en afspuitplaats aanwezig en de fietsen kunnen binnen achter 
slot en grendel worden opgeslagen). Begin van het jaar zullen we aan de mensen die deelgenomen 
hebben aan een van de MTB evenementen een e-mail sturen om de belangstelling te peilen en meer 
details kenbaar te maken 

ALGEMENE OPMERKING: MTB -deelnemers vertrekken bij Gerri Zonneveld . Als men zich niet 
heeft opgegeven en toch nog wil deelnemen aan een tocht, moet men met eigen vervoer naar Gerri 
komen 

DE RONDE VAN LIMMEN 
De datum is bij het ter perse gaan van dit nununer nog niet bekend bij de redactie. 

TIJDRITTEN IN SAMENWERKING MET IJSCLUB LIMMEN 
Gezien het enthousiasme van de deelnemende leden, zullen deze ritten ongetwijfeld weer georganiseerd 
worden . De data van deze ritten zijn nu nog niet bekend . In de loop van het seizoen zal Gerri Zonneveld 
ze bekend maken . 

SEIZOENAFSLUITlNG l\IET EEN ETENTJE IN SEPTEMBER? 
Hierover is het laatste woord nog niet gesproken 

TOURCLUB LIMMEN 


ORGANISEERT 


nJFPROnNCIEENTOCHT 
oftewel een grote ronde om het IJsselmeer 

11, 12 en 13 JUNI 2004 

TOTALE AFSTAND ca. 500 km 


VERBLIJF IN HOTEL of REISHERBERG 


GERAAMDE DEELNAMEKOSTEN PER PERSOON: € 225 

VOORINSCHRIJVING VANWEGE 

BEPERKTE DEELNAMEMOGELIJKHEID, 


max. 30 personen 

OPGEVEN BIJ: KEES DENNEMAN VÓÓR31 MAART 2004 


Tom""b L;m=~ 



NOTULEN JAARVERGADERING 31 OKTOBER 2003 

Aanwezig van het bestuur Leo Venneulen (voorzitter), Gerard Kuys (penningmeester) 

Kees Denneman(secretaris), Wil Lammens en Marco Moes (algemene bestuursleden) 

Leden: 35 personen tekenden de presentielijst. 

Afwezig (met bericht) Gerri Zonneveld, Frans Schenner en Jan Wielinga. 


Opening: Om 20AO opent de voorzitter de vergadering. 

Terugblik afgelopen verenigingsjaar : 


Maandelijkse ritten 

Zoals gebruikelijk werd op de eerste zondag van de maand een gezamenlijke rit verreden: 

- Zandvoort, 6-4-03 , een geslaagde openingsrit, grote opkomst. 

- Volendam, 4-5-03 , even zoeken naar het afgesproken koffieadres, maar geslaagd. 

- Abcoude, 1-6-03 , Flinke rit gezien de afstand van 142 Km, met extra rondje door natuurgebied. 

- Kolhorn, 6-7-03, toch opnieuw 35 man aan de start, eerste rit van GerrilMarco. 

- Medemblik, 3 -8-03, een klassieker met koffie in 'De Roemer'. 


MTB-nieuws 

Onder de bezielende leiding van de nieuwe bestuursleden Gerri en Marco, kunnen we terug kijken op 

een actiefMTB-seizoen. De start begon met 25-30 man eind februari, waarna in mei de echte specialis

ten overbleven. Deze specialisten hebben zelfs in september een MTB-marathon gereden in Bouillon, 

tegen de Franse grens, van 100 km. 

De correspondentie, zoals aan- en afinelding, geschiedt inmiddels zoveel mogelijk per E-mail, welk 

netwerk geleidelijk wordt opgebouwd. Dit heeft een aantal voordelen: 

- De organisatie gaat uit van een opgave per E-mail, hoeft geen belrondje meer te maken. 

- Al het nieuws over de te verrijden ritten is actueel. 

Voorlopig staat elke maand een gezamenlijk rit op het programma. 


Driedaagse Yorkshire 

Wil Lammens doet verslag . Het was opnieuw bijzonder een geslaagd weekend te noemen, het aantal 

deelnemers viel tegen en het weer was om te huilen, maar niemand plengde een traantje. 


Ronde van Limmen 

Kees Denneman doet op eigen wijze verslag van de wedstrijd als tourclublid. 

Leo Vermeulen geeft de uitslag van de recreantenwedstrijd. 


Tijdritten 

Onder hele goede organisatie van de Limmer Ijsclub is er een serie tijdritten verreden in de Schermer, 

waar een beperkt aan leden van onze tourclub deelnam. Gerard Kuys doet verslag. 


Slotrit "Klaas Zomerdijktocht" 

Een levendige bijdrage van Gerard Kuys (Bewerkt) verslag op bladzijde 18. 


BBQ/Jeu de Boules

I· Goede organisatie door de Jeu de boules vereniging, prima verzorgde BBQ en uitstekend vlees met 
heerlijke salades verzorgd door Slager~ Van der Meer. Voor herhaling vatbaar. 

~""'"b Llmm'" 



Financieel verslag 
De penningmeester doet op zijn eigen manier verslag. Door de aanschafvan de nieuwe clubkleding zijn 

de reserves van de tourclub met 4200 euro verminderd . 

Het aantal leden in opnieuw uitgebreid van 2 17 naar 241 leden. 


Suggesties voor volgend jaar 
Geen van de leden voelt zich hiertoe geroepen, men is kennelijk tevreden. 

Armenië 
Frans Punt heeft van de voorzitter de tijd gekregen om iets te vertellen over zijn plannen om in Armenië 
een meerdaagse tocht per MTB te organiseren Hij heeft zich echt verdiept in het land, weet erg veel 
over de geschiedenis en probeert zijn enthousiasme over te dragen op de aanwezige leden. De plannen 
zijn in vogelvlucht: Een meerdaagse reis van 8 dagen, kosten ongeveer 700 euro, per MTB, in voorjaar, 
Mei/juni, per vliegtuig, plan om in de vorm van een sponsortocht extra geld voor goed doel in te zame
len. Blijft een avontuur wat verder uitgewerkt moet worden met de belangstellenden. Meer info in 
clubblad op blz. 11 

Overige mededelingen en Rondvraag 
Frank Kramer vraagt ofhet verplicht is om een valhelm te dragen tijdens de deelname van de tourclub, 
dit ivm de kwetsbaarheid, risico 's en dergel~ ke . Geeft als voorbeeld het ongeval van Jo Beers. Jo 
reageert hierop met de woorden dat hij een valhem nog steeds een onding vindt en het onverenigbaar is 
met zijn ego . Na discussie geeft het bestuur aan dat het zeer op prijs wordt gesteld als leden tijdens een 
clubrit een valhelm dragen. 
Gerard Kuys wil opnieuw de behoefte aan een derde groep op de zondag onderzoeken. Vanuit de 
aanwezige leden geen respons . In het nieuwe seizoen gaan we een nieuwe start hiermee maken. 

Film 
Klaas en Coby tonen een compilatie van "De Marmotte" , een Alpenklassieker welke door een aantal 
tourclubleden is verreden, en de Ronde van Limmen. 

Sluiting 
De voorzitter sluit om 22 .25 uur officiële vergadering af (De onofficiële vergadering ging door tot ver na 
sluitingstijd) . 

W EETJEDAT .. ... 

* Jo Beers zeer ijdel is, omdat hij vindt dat hij zonder helm veel knapper is'! 

* De firma Kroone Liefting speciaal voor tourclubleden diverse aanbiedingen heeft'! 

* Kees van Stralen van origine een sprinter is, maar eigenlijk ook zwemmer'! 

* Dat onze dames slechts twee procent van ons ledenbestand uitmaken'! 

* Tourclub leden voor financieel advies terecht kunnen bij De Triangel Groep'! 

* Klaas Zomerdijk U gandezen gaat leren kaas maken'! 

* De fiets van Jo Beers een meter korter was na een tochtje'! 

* Patrick Droog na een veldrit in Driebergen een sportieve dame 
onder de douche trofin de heren kleedkamer'! 

* Hans Frederiks zijn wiellagers met regenwater smeert'! 

* Een groepje Tourclubleden zich "Les Amis de la Marmotte"noemt'! 

* Mountainbikers eigen vak1ermen hebben, zoals " iets naar de galemiesen helpen" en 
"d e koekelo eres"'! 



I 

I 
I OVERZICHT INKOMSTEN EN UITGAVEN 2003 

Bijna ieder jaar hielden wij geld over. Dit jaar echter hebben wij behoorlijke moeten interen op onze reserves. Dit is 
ook een be\vllste keus geweest. De keuzes die het bestuur maakte vielen in goede aarde. Daar was op de eerste plaats 
een betere manier van informatie verstrekken aan de leden en wel door middel van een clubblad. Dit verschijnt twee 
maal per jaar. 
Ook was het bestuur van mening dat het vorige kledingpakket aan vervanging toe was en dat de club best wat meer 
uitstraling mocht hebben. Die hebben we gevonden in een geheel nieuw tenue, dat overal waar we komen, bewonde
ring oogst. Dit pakket kon door de leden van Tourclub Limmen tegen een zeer gereduceerde prijs worden aange
schaft. 

I ~ 	 Specificatie Inkomsten: Specilicatie Uitgaven: 
Contributie jaar 2002 € 169,00 Bijdrage Tourclub LiIrunen nieuwe club kleding € 4341 ,00I 
Contributie jaar 2003 € 1716,00 Clubblad "De Fietsbel" € 900,00 
Sponsor bijdrage Fortis Kosten Jaarvergadering € 185,00 
Foundation € 200,00 Feestavond bestuursleden 

I 
I 

(incl afscheid WZonneveld) € 190,00 
Totaal € 2085,00 Verzekering € 50,00 

Bankkosten € 80,00 
Kamer van Koophandel (Vereniging register) € 42,00 
Voorrij kosten toertochten € 50,00 
Administratie kosten € 170,00 

Nadelig saldo € 4193,00 Conswnpties "De Lantaarn" ivm uitdeling kleding € 130,00 · 
(afname van vennogen) De totale uitgaven jaar 2003 	 € 6278,00 

Voor het jaar 2004 hebben onze sponsors Kroone Liefting en De Triangel Groep ieder € 250 toegezegd voor bijdrage 

in de kosten van het clubblad. 


LEDENADMINISTRATIE 

Eind 2001 telde Tourclub Limmen 209 leden. Eind 2003 hebben ,ve iruniddels 242 leden. 

Dit is behoorlijke toename, waar wij uiteraard zeer content mee zijn. Hieruit blijkt eens te meer dat wij een 

vereniging zijn met een leuk programma en dat voor een lage jaarlijkse contributie. 

De nieuwe club kleding en het onderdeel mountainbike hebben hier ook een duidelijke impuls aan gegeven. 

De mutaties in het ledenbestand van Tourclub Limmen zijn 


2002: 19 nieuwe aanmeldingen 2003: 39 nieuwe aanmeldingen 

11 opzegglllgen 14 opzeggingen 


Alle mutaties zijn reeds verwerkt in de nieuwe ledenlijst die bij het clubblad is gevoegd 

NABESTELLEN NIEUWE KLEDING 
De nieuwe clubkleding is met groot enthousiasme en naar tevredenheid ontvangen. 
Regelmatig vragen leden of er nog kleding te koop is. Wij hadden indertijd bijna niets extra besteld, dus 
hebben niets meer in voorraad. Degenen die nog nieuwe clubkleding willen aanschaffen, kunnen nog een 
nabestelling doen. Enige voorwaarde is wel dat hiervoor voldoende belangstelling bestaat. 
De prijzen van de clubkleding zijn 

* Lange broek met bretels en zonder zeem € 45 ,00 * Winterjack (thermo) 	 € 70,00 
* Shirt met korte mouw 	 € 35 ,00 * Jack lange mouwen lange rits € 45,00 
*Wielerbroek met nalini zeem €45,00 * Set (shirt-jack-broek) € 115,00 

I * Body warmer € 50,00 * Wielren handschoenen € 12,00 

Gelieve de bestelling uiterlijk vóór 31 december 2003 schriftelijk of per e-mail aan 
mij op te geven voorzien van de Juiste maten . 

Gerard Kuijs 

~ 
DO 

~ ourclub Limmen 
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MOUNTAINBIKEN OMGEVING SPITAK. ARMENIË. .1 
De stichting Spi tak-Limmen onderhoudt een vriendschapsband met inwoners van Limmen en die van SPltak. Spitak is 
een klein stadje in het berglandschap van Armenië, gelegen in de Kaukasus ( tussen de Zwarte Zee en de Kaspische 
Zee). Armeniërs vormen hier een eeuwenoude, overwegend christelijk-orthodoxe gemeenschap. Zij leven tenudden Ivan een bonte verzameling van omltggende islamitische volkeren. Armeruë is een prachtig land, rijk aan natuurschoon 
en boordevol cultuur. Armeniërs zijn zeer gastvrije, uitbundige en vriendelijke mensen. 

IWij wiJlen als stichting een mountainbike tocht van een week organiseren . De datum wordt in overleg met de belang

stellenden vastgesteld. De gehele reis zal er als vo lgt uit zien : 

Dag 1: Inde namiddag vertrek van Schiphol. 

Dag 2: In de vroege ochtend aankomst vliegveld Yerevan ( hoofdstad ). 
 I 
Vervolgens worden we met auto 's opgehaald door mensen uit Spitak. Deze rit duurt ongeveer twee uur. 
Daarna wordt de omgeving verkend. Verder: het opbouwen van de fletsen en rusten, aangezien er een nacht is 
overgeslagen. IDag 3 en 4: fietstocht door de bergen, de afstand bepalen we zelf. 

Dag 5: Bezoek aan het gemeentehuis met een ontvangst door de burgemeester. 

Bezichtigingen van diverse zaken met cultuur historische waarde. 

Dag 6 en 7: fletsen . Afstand en route nader te bepalen. 
 I 
Dag 8: excursie in de omgeving. In de middag barbecue, samen met de gastgezinnen en hun vrienden. 's Avonds naar 

het vliegveld in Yerevan. 

Dag 9: aankomst op Schiphol. 
 I 
Hetfinanciële plaalje IS als vo lgt Uit: 
Ticket: € 500, vervoer fiets € 50, visumen belasting € 50, huisvesting € 100. In totaal € 700. IEr zal bij gastgezmnen overnacht worden om de kosten zo laag mogelijk te houden. 
rA !les onder voorbehoud i. v.m. onvoor
ziene prijsstiJgingen) 

Qua natuur is de mooiste tijd eind mei, 
begin juni. Zomers is het heet en m de 
herfst is het mooi , maar kaal. 
Voor de stichting Spitak-Linunen is het 
van belang dat er veel publiciteit aan deze 
reis wordt gegeven. Er lopen verschil
lende projekten, zoals een veeteelt -en I 
kaas projekt. Een arts UIt dat gebied wil 
in Linunen stage lopen. Hij wil meemaken 
hoe het hier functioneert, het huisartsen
systeem kennen ze daar niet. Ze \\erken 
daar uitslui tend In en vanUIt ZiekenhUI
zen. Door genoemde publicaties creëren I
\\e mogelijkheden voor donalles. 

Voor degenen die hieraan mee willen doen enJof meer informatie willen wordt er een informatiebijeenkomst gehouden 

bij Frans PUflt. 
 I 
TIJ d en locatie : zijn praktijkrulfllte, 
Rijksweg 115 te Limmen, op 14 januari 2004 
om 20.00 uur I 
Opgave bij 
Frans Punt. Tel: 072- 5054712, 06-10565226. IE-mail: thijspunt@hotmail.com 

Met vnendeliJke groet, I 
FrunsPunl 

I 

mailto:thijspunt@hotmail.com
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DE DRIEDAAGSE NAAR HUMBERSIDE EN DE ERVARINGEN VAN JAN MIGGELS 
Gerard Kuijs vroeg mij om een verslag te maken van de driedaagse toertocht naar Humberside in Engeland. Terwijl ik 
dit verslag maak op rnaandag 26 mei is het zonnig enwann, hoe anders dan die drie dagen dat wij aan het fietsen 
waren. 

Dag I Hel regende lekke banden 
Om 8 uur 's morgens vertrek vanaf de Lantaarn in Limmen onder een dreigend wolkendek en een stevige zuidwesten 
wind. Op weg naar de sluizen van IJmuiden begon het lichtjes te spetteren, maar aan de overzijde van het Noordzeek
anaal begon het echt te regenen. Rond elf uur de eerste koffiestop in Ter Aar (bij je baas krijgje binnen een uur koffie, 
nu moest je eerst drie uur door de nattigheid baggeren) , naast een kerk en een begraafplaats zonder dat er een plek 
was waar je droog kon staan. Het werd dus improviseren ook wat betreft de diverse toiletactiviteiten. Na Alphen aan 
de Rijn begon het op te drogen, lees minder hard te regenen of daar was de eerste lekke band op naam van onze 

penningmeester. Die vond dit 
zo gezellig dat hij prompt nog twee maal lek reed, het 
leek een bestuurlijke aangelegenheid te worden want 
vervolgens presteerde ATB 'er Marco hetzelfde. Tussen 
het banden verwisselen door kwamen we toch in 
Maassluis aan, waa r door diverse leden nieuwe reserve
materialen werden ingeslagen. Na de overtocht met de 
veerpont in Maassluis werd de tocht verder zonder 
mankementen volbracht naar de boot. Na het inschepen 
en douchen werd er van diverse emmers bier genoten 
alvorens het buffet werd aangevallen 

Dag 2 Wederom regen en een geslaagde ontsnapping 
Met een uur vertraging, omdat onze boot ' s nachts 

assistentie had verleend aan een vissersboot die een net in de schroef had gekregen, begon een ieder goed gemutst 
aan de uiteindelijke toertocht in Engeland . Na Hull te hebben verlaten kwamen wij bij de eerste heuvel waar nog even 
wat eten en drinken kon worden ingenomen voor het echte \'v'erk begon. Steile heuvels met dito afdalingen wisselden 
elkaar afen aangezien ik geen klinuner ben, kon ik maar van één ding genieten: de afdalingen van Kees Mooij. Terwijl 
ik met een slakkegang van de heuvels af ging. hoorde daarna een zoevend geluid en zag rechts van mij 
Kees als een duivel naar beneden gaan~ ik remmend, hlj bijtrappend; achteraf vertelde hij mij dat op dat moment rond 
de 70 km per uur ging. Na ongeveer 60 km kon men kiezen, rechts af naar de pub voor de lunch of een lusje toe met 
nog steilere klim met jes Op dat moment geschiedde een wonder; de zon brak door en het werd meteen een stuk 
warmer, gevolg alle regenkleding uil hulpstukken in de auto en karren maar. Een viertal waaronder ikzelf later wel ·· the 
smart group" genoemd nam de kortere route en 
genoot van de geweldige omgeving en de natuur. AI gauw bleek dat het overboord zetten van de regenkleding een 
missertje was, want dikke druppels vertoonden zich op het wegdek, zich ontwikkelend naar een heuse bui . In de pub 
genietend van een kopje koffie zag ons viertal dat het steeds harder begon te regenen en zelfs hagelstenen werden 
waargenomen. De dapperen die het lusje hadden genomen druppelden 
na ca. 3 kwartier binnen, waarbij moet worden aangetekend dat GeITi 
Zonneveld de beste van dit gezelschap was en Gerard Kuijs met zijn 4e 
plaats net buiten de medailles viel Grote pechvogel was Wil Lammens 
die met een kapotte derailleur kwam te staan, waarna Kees Mooij zo 
sociaal was zijn fiets aan hem afte staan en verder met de bus te gaan. 
Tot overmaat van ramp reed Wil ook nog eens lek op Kees zijn fiets. 
Later bleek bij inspectie de ketting van Wil zijn eigen fiets op breken 
te staan, waardoor de derailleur niet meer functioneerde. Gelukkig was 
er een reserveketting aan boord van de volgauto. Na de uitstekende 
publunch en een uur achter op het tijdschema zouden we gaan 
vertrekken ware het niet dat Sjaak Lute een lekke band had zodat het 
vertrek nog even uitgesteld werd. Na een kilometer of tien en na een 
verkeerde afslag, jawel hoor, weer een lekke band. Henk Portegies zei : 
" Ik ga ah 'ast vooruit , jullie halen me \\el in". Herik. toch geen 
superklimmer zorgde voor een enorme sensatie want wij zagen hem 

pas terug in de haven van HuIL De rest van de groep vervolgde 

geruetend van het landschap de tocht. In het prachtige stadje 

Beverley vielen we zomaar in een trouwerij. We kregen flink wat 

bewondering, \ 'oora! van de dames. Enkele fietsers kwamen helemaal 
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in hoger sferen toen een paar charmante dames hun 
mooie benen toonden. Na dit moois aanschouwd te 
hebben reden we verder het stadje in om een pauze bij 
de kathedraal te houden. Die werd door een aantal 
nieuwsgierigen onder ons met een bezoek vereerd. Om 
vanuit Beverley terug naar Huil naar te gaan is in 
kilometers niet zo ver, echter de bewegbewijzering in 
de buurt van de haven is dusdanig belabberd dat het 
meer een puzzeltocht werd om in de King George 
haven aan te komen. Aan boord herhaalde het ritueel 
van dag I zich met de aantekening dat de inspannin
gen een dusdanige tol hadden geëist, dat na het eten 
de lichten bij een ieder snel uitgingen. 
Dag 3 Beetje regen, groeten uit Katwijk en lekke 
banden 
Ondanks het feit dat de voorspellingen dat het droog 

zou zijn, stapten wij rond 830 uur onder zachtjes regenen op de fiets richting huis. Na de overtocht in Maassluis 
werd via de kuststrook richting Scheveningen gefletst, men kon merken dat de raspaardjes de stal roken want het 
tempo door de duinen werd behoorlijk opgevoerd. Gelukkig werd door een aantal lekke banden het tempo er weer 
uitgehaald. In Katwijk werden we door touclublid Graham en z'n vrouw hartelijk ontvangen met koffie en gebak 
(nogmaals hartelijk dank. hiervoor). Nadat de volwagen, die wij door rrliscorrununicatie gerrlist hadden, zich in Katwijk 
weer bij ons gevoegd had, vervolgden wij met Graham als gids tot de pont in IJmuiden onze weg. 
Nabij Bloemendaal werd nog éénmaal opgestoken en waren er dwazen die het kopje nogmaals wilde doen, maar de 
meerderheid besloot dat het mooi geweest en dit "feest" ging dus niet door . Vlakbij Castricum had Kees Mooy de 
laatste lekke band van deze dag en konden we tot slot van een verdiend biertje genieten in café de Lantaarn. 
Jan Miggels 

Naschrift: op dinsdag 27 mei vetrok ik voor een 8 daagse hersteltrip naar Bodrum in Turkije en alsof de duivel ermee, 
speelde de eerste twee dagen weer regen. 

HOE HEEFT MARCO MOES HET BELEEFD IN ENGElAND? 
Op vrijdag 23 mei stonden 20 bikkels klaar om te beginnen aan de tocht naar Engeland. Zoals zo vaak tijdens een 
Driedaagse van de Limmer Tourclub hadden we dit keer ook het weer tegen. Maar we altijd zeggen dat wielrenners 
geen watjes zijn gingen we goed gemutst met windkracht 6 tegen richting Rotterdam. De eerste strijd brak los op het 
kopje van Bloemendaal we hadden afgesproken om daar ieder voor zich op te knallen. Met Gerri als glorieuze winnaar 
vervolgde we de tocht. Helaas begon het daarna behoorlijk te regenen waardoor we de ene na de andere lekke band 
moesten verwisselen. Na vele uren door weer en wind gereden te hebben kwamen we uiteindelijk aan bij de Veerpont 
te Rotterdam. Ondanks het weer toch een mooie rit door Noord- en Zuid-Holland. 
Na de fietsen op de boot geparkeerd te hebben gauw een douche gepakt en gaan bieren in de bar. Gelukkig hadden ze 
alleen halve liters waardoor we minder vaak naar de bar moesten 
lopen en de beenspieren goed konden laten rusten. Na een stevig 
maal en een goede nachtrust kwamen we aan in Huil. De planning 
was om een tocht te gaan maken in de heuvels in het graafschap 
Yorkshire. Dat Engeland zo heuvelachtig was heb ik nooit gewe
ten. Heuvels tot 1000 meter moesten we die dag overwinnen. 
Helaas de regen was niet achter gebleven in Holland wel de wind. 
Door het grote verschil in klim talent werd de ploeg opgedeeld in 
kleine groepjes en kon de strijd beginnen. Na bijna 1500 hoogte 
meters en een stevige pub lunch kwamen we om 17.00 uur weer 
terug bij de boot. Kan alleen maar zeggen dat Yorkshire een 
prilchtig gebied is waarinje at je fiets plezier kwijt kunt Mooie 
omgeving, heuvels en hele leuke natuurparken en stadjes, een 
echte aanrader. 
Na een gezellige overtocht besloten we via de strandkant terug te rijden naar Limmen. Hier kwamen we om 15.00 uur 
's middags aan. Al met al een mooi weekend \-vaarin we 450 kilometer hadden afgelegd. Helaas met veel lekke banden 
en slecht weer maar zonder ongevallen en veel lol en dat is het belilngrijkste. Nu gauw verzinnen waar de tocht 
volgend jaar heen gaat. Als iemand suggesties heeft ik hoor het graag 

Marco Moes 



ADRENALINE WAT DOET HET MET JE ? 

Wat is adrenaline? Volgens de Van Dale een hormoon wat de hartslag controleert bij spanning, stress en 

dergelijke . Wat het werkelijk allemaal doet in je lichaam heb ik aan den lijve ondervonden . 


Wat bezielt een dikke veertiger om zich zo uit te sloven'} Dat hij direct vanuit zijn werk met een warming

up van 10 minuten zich vrijwillig bloot stelt aan de gevaren van een wielerkoers, tussen een aantal al even 

dolle leeftijdsgenoten, jongen honden en een stel cowboys . ...... Om vervolgens een dik half uur met een 

hartslag van 180, een snelheid van 40 km. per uur, door het dorp te rossen, en dat terwijl iemand met een 

beetje gezond verstand van het prachtige terrasweer zou profiteren. 

Wat bezielt deze man ? ..... 


Dat hij zo fanatiek is dat hij , met zijn goddelijke maar tengere gestalte, een Rambo zoals een Jeroen Buter 

te lijf wil gaan. 

Dat hij zijn eigendom, een prachtig Italiaans product van zo 'n 2000 euro, in de dranghekken wil vlechten . 

Wat bezielt zo 'n man? . 

Is het de eeuwi.ge roem, van een jaar lang de fiets maten weer de mond kurmen snoeren? 

Is het de lichamelijke voldoening, om na de koers uiteindelijk dubbel te kunnen genieten van het gele 

vocht'} 

Is het de drang je te willen bewijzen tegenover al die dorpsgenoten, familie en bekenden'} 

Is het sentiment dat iemand zover kan brengen? 

Is het omdat je gevleid bent als iemand je vraagt om zijn ploeg te completeren? 

Is het omdat je geen baancommissaris wilt zijn, liever deelnemer dan je te vertillen aan een dranghek ') 

(toch zuinig op dat goddelijke lichaamlil) 

Wat bezielde deze man '? . 

Ik heb er geen direct antwoord op gekregen .. 

Ik weet echter nu wel wat adrenaline doet. Controleren, weet u nog?. 


Dit hormoon zorgde ervoor dat Jeroen Buter geen blauw oog kreeg. Zorgde er ook 

voor dat ik mijn fiets niets aandeed. Adrenaline zorgde ervoor dat ik mijn overtol

lige energie heb kunnen omzetten in welgemeende aanmoedigingen, aan degenen 

die de koers wel mochten uitrijden . .. (Het is trou wens best aardig om de 

finale eens van de zijlijn te bekijken) Het zorgde ervoor dat de biertjes na 

afloop toch erg lekker waren en ik zonder ran cune er zelf een met de 

boosdoener wilde drinken, ook al liet deze zich niet meer zien . 

En de uitslag'?'??? . .. Wee t ik veel/ I. .. ...Interesseert me 

geen ree/ Il .. 


Kortom de "Ronde van Limmen " . .'? '?'? Ik kan hem niet missen ll/j 

Kees Denneman 


(He t was de warmste dag van 2003, dlls Kees droeg een trui m ei afgeknipte ma l/wen) 


I 


I 
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EERBETOON AAN EEN TROUW LID 

I 
Ik wil iets vertellen over iemand die de laatste jaren zeer dienstbaar is geweest voor onze Tourclub en die 
wij het komende jaar zeker zullen missen . Het gaat hier om Klaas Zomerdijk . Klaas gaat namelijk voor 
minstens een jaar naar Uganda om de mensen daar kaas te leren maken volgens het alom bekende I 
Klaas Zomerdijkrecept. Deze kaas zou de lekkerste in de wereld zIJn . 

Wie zullen Klaas allemaal missen. ? 

Allereerst zijn geliefde vriendin Coby natuurlijk. Maar ook 
 I 
Tourclub Limmen. Misschien zullen er ook zijn die zeggen: 
" Ik zal hem missen als kiespijn. " Dat zullen dan personen zijn die 
niet van zoveel kilometers met hoge snelheden houden waar I 
Klaas wel een groot voorstander is. Maar ik denk dat de mees
ten hem zullen missen, zij het niet dat hij bij tegenwind probeert 
zwakke broeders uit de wind te houden, dan wel zijn spraakma I 
kende verhalen waarbij enige bescheidenheid hem niet vreemd 
is . Was er niet een uitspraak van Klaas " Ik ben niet beschei
den, ik ben gewoon de beste." I 
Voor de Tourclub in het algemeen heeft Klaas het nodige bijge
dragen. Altijd stelde hij zijn auto beschikbaar als volgauto voor de 
meerdaagse tochten. Ook zelfs de afgelopen driedaagse tocht I
naar Engeland waarbij hij zelf verhinderd was om mee te fietsen 
door aangenomen filmverplichtingen op de zaterdag. Maar Klaas 
zou Klaas niet zijn om op zondag (de derde dag) de groep I
Engelandgangers tegemoet te fietsen en vanaf Maassluis mee 
terug te fietsen. Met alle moderne communicatiemiddelen van 
tegenwoordig moest dit geen probleem zijn IOp zondagochtend vier uur vertrok Klaas in bar slecht weer richting Maassluis. Het was te koud en te nat 
om onderweg telefonisch contact met de volgauto te zoeken. Als communicatiemiddelen niet goed worden 
gebruikt en afspraken niet goed worden nagekomen kan er het nodige mis gaan. Toen wij bij Graham IShepley in Katwijk op de koffie met gebak werden getrakteerd, waren we èn de volgauto èn onze Klaas 
kwijt. Wij leerden Klaas toen van een andere kant kennen, waarbij hij zijn teleurstelling wel heel duidelijk 
liet blijken . Nadat wij onze weg vervolgden en na enige goede gesprekken hebben wij de zaak bijgelegd . IWij hebben hier allemaal weer wat van geleerd en zullen in het vervolg beter en duidelijker afspraken 
maken en nakomen . 
Klaas was altijd bereid tochten voor te rijden . Zo is ook de Klaas Zomerdijktocht ontstaan waarbij Klaas Ide vrije hand kreeg om hier een eigen invulling aan te geven. Dat hierbij over twee maal acht kilometer 
hevige duels kon worden uitgevochten was misschien ook wel te voorspellen. 
Klaas is ook veruit de meeste keren aanwezig geweest bij de zondagse ritten maar ook bij de Idoordeweekse ritten. 
Klaas is eveneens de camera man van onze Tourclub en voor de ledenvergadering heeft hij wat film 
materiaal verzameld welke na de pauze werd gedraaid. 
Al met al heeft Klaas een geweldige bijdrage geleverd aan Tourclub Limmen. I 
Op 17 november is Klaas naar Oeganda vertrokken en het eerste Tourclub lid heeft al geboekt voor een 
bezoek aan Klaas . Frans Punt met zijn vrouw Margreth gaan op 14 december a .s. naar Oeganda.waar zij 
na een kort bezoek aan Klaas een negendaagse rondreis door Oeganda zullen maken. Vervolgens zullen I 
ze de Kerstdagen bij Klaas en Coby doorbrengen . 
Volgens Klaas is iedereen welkom in Oeganda . Je hoeft alleen maar een ticket te kopen want er kan bij 
Klaas worden gelogeerd Hij krijgt daar namelijk een riante villa te beschikking met zwembad en uitzicht I 
op het Victoria meer. Voor eventuele bezoeken kan het beste contact met Coby worden opgenomen . 
Wij hopen dat Klaas de heimwee naar de Tourclub Limmen voor een jaar onder controle kan houden . 

Als dank voor dit alles kreeg Klaas tijdens de ledenvergadering van de voorzitter een bloemetje aangebo
den. Wij wensen hem het allerbeste toe in Oeganda. 

Gerard Kuijs 



MTB-MARATHON GRAND RAID GODEFROYTE BELGIE 
Eindelijk was het dan zover: het evenement waar we al een tijdje voor aan het trainen waren stond voor de deur. Met 
stralend weer voor de boeg vertrokken we zaterdag ochtend vroeg met 3 auto 's naar Bouillon. Na een intensieve 
verkenningstocht van de omgeving k\vamen we omstreeks 2 uur in het vakantiehuis aan . Snel de spullen uitladen de 
kamers verdelen (de meeste hadden madr één doel: niet bij Bert de Snurker op de kamer) en op naar Bouillon om onze 
startnummers op te halen. 
Vooraf hadden we besloten om ' s avonds zelf pasta te gaan kladrmaken. Dit bleek een fantdstisch idee want het was 
enorm gezellig tijdens de feestmaal , welke was klaar gemaakt door Gerri en John. Vele sterke verhalen vlogen over 
tafel onder het genot van een lekker glaasje rode wijn. Toch maar op tijd de bedden opgezocht want om kwart voor 
zes stond de wekker. 

Om acht uur moesten de eerste uit de groep stdrten voor de 10 I km (Gerri , Patriek Bert, Willem, Rutger, Ton, Giedo en 
Marco) gevolgd door de maJUlen van de 90 km (Sven en John), 70 km (Maarten, Cock en Ruud) en de 40 km (Bert) 
Als blinden vlogen Willem en Gerri weg, gevolgd door de wat voorzichtiger stdrtende andere groepsleden. Dat deze 
meer behouden stdrt achteraf toch verstandiger was, bleek na ongeveer 40 km toen ik Willem en Gerri weer tegen
kwam (Giedo reed hier nog voor). Met zijn drieen werd de achtervolging op Giedo ingezet. Deze klopjacht moest Gerri 
echter bekopen want op circa 80 km ging bij hem het licht volledig uit en moest hij op eigen tempo verder (klasse 
want op pure karakter beperkte hij de schade op de uiteindelijk groepswinn3drs tot slechts 10 minuten) . 
Vele hoogte meters (2400), spectaculaire afddlingen en enorme ontberingen later kwamen Willem en Marco, aange
moedigd door Patriek en Bert, als eersten van de groep over de streep in een tijd va n 5 uur en 40 minuten op slechts 
één minuut gevolgd door Giedo (werd in de laatste 15 km geplaagd door een lekke band). Patriek was al terug omdat 
hij na 30 km de strijd moest staken door een valpartij, scheur in het frame etc en Bert was in een toptijd van 2,5 uur al I 

I 
terug van zijn race over de 40 km. Nadat de eerste vier binnen waren , kwamen na circa een uur Sven en John binnen 
gevolgd door Bert, Rutger en Ton . Tussendoor kwamen de 70-gangers Cock Ruud en Madrten nog binnen. De exacte 
tijden zijn te vinden op de website : www.mtbfreakz.nl 
Na afloop konden we terug zien op een fantastisch weekend waar ieder voor zich een enorme prestdtie had neergezet. 

Op naar het volgende evenement. 


I SHIMANO FIETSCHALLENGE 2003 


I 

Het parcours bestdat uit korte maar steile hellingen in zowel de Belgische Voerstreek als een stukje Nederlands Zuid

Limburg, waarop de mountdinbikers zich lLlIlnen uitleven op een uitddgend parcours van 30 of 60 kilometer. In totadl 

10 clubleden hadden zich adngemeld om aan deze "Cyclo-Sportivo" te gaan deelnemen. Wat begon als een klein 


I 

evenement is in de afgelopen vier Jaa r uitgegroeid tOl een festijn waar bijna 1000 MTB-ers aan de start verschijnen . 

En dat het een echte "wedstrijd" is toont \\el de stdrtlijst wadrop namen waren terug te vinden van Adrie van der 

Poel , Gary Fischer, Mdrc Lotz en Corine Dorland . 


I 

Om 11.00 uur gingen we van start en \anaf het eerste begin werd er geknald. De meeste gingen voor de langste 

afstand met uitzondering van Bert Klappe die had gekozen voor de korte variant. Vechtend voor een goede uitgangs

positie vlogen we de velden in gesteund door een mooie voorjaarszon. Dat het een zware tocht zou worden wist ik na 

drie eerdere deelnames wel , maar toch blijf1 elke editie een spektakel op zich. Na een redelijk eenvoudig begin kwamen 

na tien km de echte kuitenbijters om de hoek kijken en \\las het aanpoten geblazen. Eindelijk boven was het in plaats 


I van e\'en uitrusten in de afdaling, hel opvoeren van een waar acrobaten act om heelhuids beneden te komen. Sprin


I 

gend over greppels en keien vlogen \\e nadr beneden. Hierbij de plassen niet ontwijkend wat resulteerde in mud all 

over the place. 

Dit jaar hadden we als extra handicap de harde wind die over de hoogvlaktes waa,ide. Dit speelde ons met name in de 


I 

laatste vijftien km parten toen we de wind vol tegen hadden. Maar dit mocht de pret niet drukken. Eindelijk was dam 

na even meer dan 3 uur de finish en konden we moe maar voldaan genieten van de pasta party en het Belgische bier. 

AI met al een schitterende tocht: mooi parcours perfecte organisatie en goede verzorging ondenveg. De dag kon 

helemaal niet meer stuk toen bij het bekend maken van de ereplaatsen bleek dat Bert Klappe eerste was geworden in 

zijn categorie met een tijd van I uur 59 en 39 seconden. Dit leverde hem buiten alle roem en glorie een prachtig 
wielershirt en een lekkere fles champagne op . Je kan wel raden dat het dus feest was na afloop. 

I 
I De resultaten even op een rijtje 


Diploma Goud : Willem Korver, Denny Rijk, Cock Commandeur, Marco Moes en Gerri Zonneveld 

Diploma Zilver: Jeroen Lind, Sjon Peeters. Jeroen Buter en Patrick Kingm3 

Diploma Brons Barry Grippeling 

Marco Moes 

I 
~ .~~ ourcl ub Lllnrnen 

http:www.mtbfreakz.nl


I 
MTB -TOCHT DRUNEN 15 JUNI I 
Het parcours in Drunen is aan te merken als middel zwaar. Dit is natuurlijk afhankelijk van de weersomstandigheden, 
de vorm van de dag en en hoe zwaar je het zelf maakt. Er zijn hoofdzakelijk single tracks. Behoorlijk veel korte en steile 
klimrnetjes en afdalingen. Kortom, een lekker technische parcours. In de zomerperiode wordt de route vrij langzaam 
want dan ontstaan er zandbakken door de droogte. 
Met deze informatie op zak vertrokken wij waren om acht uur met zeven man richting het Brabantsen land. Deelne
mers Gerri, Marco, Barry, Rutger, Jeroen, Cock en Willem hadden de bedoeling om het MTB parcours nabij Drunen 
met een afstand van 26 km even snel tweemaal afte handelen want erg veel hoogteverschil kon er met zijn. Dit viel 
dus behoorlijk tegen. Na een snel technisch begin met wat steile klimmetjes en singletracks kreeg Marco een lekke 
band op een plaats waar de muggen met grote getalen aanwezig waren. De muggenbulten zitten na een paar dagen 
nog op verschillende plekken. 
Tijdens de noodgedwongen stop kwamen we allemaal weer samen waarbij Cock moest mededelen dat hij niet op zijn 
fiets had kunnen blijven zitten. Met een bloedneus en een beschadigd been moest hij zijn weg verder vervolgen. Na 
de lekke band vervolgden wij onze weg. De singletrack bleef maar voortduren en dit werd afgewisseld door enkele 
zandverstuivingen waardoor je constant vanje fiets afmoest. Na I uur 25 min. hadden we één ronde afgelegd en 
konden we tijdens een tussenstop bij de auto onze motor weer even opladen met wat eten en drinken. Barry had 
behoorlijk veel last van zijn rug zei hij en hield het na. een ronde voor gezien, Cock die gehavend rondliep sloot zich 
bij hem aan. 
De tweede ronde begonnen we iets rustiger want we wisten wat er te wachten stond, nog 26 km singletracks met 
mulle stukken zand. Na tien kilometer op de tweede omloop ging het tempo omhoog zodat vooraan alleen Marco en 
Gerri over bleven. Eenmaal bij het eindpunt weer aangekomen was het verschil met de rest al behoorlijk opgelopen. 
tijd van de tweede ronde was 1 uur 20 min. 
Al met al was het een mooie rit die voor de herhaling vatbaar is . 

MTB -RIT ZEDDAM 5 OKTOBER 
Zondag 5 oktober vertrokken Gerri, Marco, Rutger, Roonie, Cock Commandeur & Willem met twee bussen naar 
Zeddam. Slecht weer voorspeld ? Prachtig weer geworden I Daar aangekomen in een fantastische omgeving I! 
Fietsen uit de auto. Nog even wachten op Marco die het Castricummer mestoverschot naar de bossen van Zeddam 
aan het verplaatsen was. En daarmee de in dit jaargetij opkomende paddenstoelen naar de galemiesen hielp. 
(Twee kilo lichter. ) "Allee". Vertrokken met z'n zessen. Meteen het bos in gesleurd door Rutger. Nog geen kilometer 
gereden of er begonnen meteen een paar venijnige klimmetjes, die behoorlijk op je adem trapte. Er werd gelijk gas 
gegeven enjacht gemaakt op een voor ons rijdende haas. Aangesloten, meteen grote gevolgen, drie man gelost 11 

Vooraan bleven over Marco, Gerri en de Koekeloeres. Er werd flink gerost over een zeer mooi en vrij zwaar parcours. 
Met lekkere klimmetjes en mooie afdalingen waar Gerri toch de beste daler blijkt te z(jn. Het mooie diende zich op 
ongeveer vijf kilometer voor het einde van het eerste ronde aa n. 
Gretige Marco die een groepje voor ons rijdende bikers wilde inhalen, precies in een bocht naar links de verkeerde 
kant op !! I! Wij schreeuwen, maar Marco hoorde niks. Na honderd meter had hij het door (de Blinde). Wij volle bak 
door gereden als straf voor de ietwat in zijn eigen voordeel geschreven verslag van Bouillon (Riooljournalist). Maar 
het noodlot sloeg bij ons ook toe en reden ook verkeerd. 
Eenmaal op de goede weg kwamen we Marco weer tegen. "Klootzakken" brieste hij III (lachen) Er volgde nog een 
vervelend klimmetje en een technische afdaling in de laatste kilometer, waar Gerri a ls een steen naar beneden ging. 
We moesten 48 rijden om hem op het laatste rechte eind nog terug te halen. 
Gedrieen aan gekomen bij de auto 's en wachten op de rest die langzamerhand 
binnen kwamen druppelen. De koekeloeres ging het tweede rondje niet (knie
klachten). Maar de rest ging het tweede rondje in, wat tot verbaasde kreten 
leidde van de omstanders. "Jezus, gaan ze nog een rondje??'7?'n" 

Het ging ongeveer het zelfde als het eerste rondje, Gerri & Marco voorop met 

in de laatste afdaling Gerri als eerste naar beneden en Marco geklopt, want 

Gerri kwam als eerste aan met Marco op een paar seconden als goeie tweede 

(Hij heeft progressie gemaakt ditjaar, dat mag ook wel gezegd worden ) Cock 

k\.vanl vlak daarna met in zijn kielzog Roolue & Rutger. 


Willem Korver 

I 

I 

I 

I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 

I 


I 

Bij defolO. d il Is dan wel geen moulllainblke, maar loch 
een blke die in de mOlmIains ging (La A1armolle 2003) 

T,,,d,b Limm,~ I 



DE KLAAS ZOMERDUKTOCHT EN HOE EEN MAN LIJDEN KAN 

Ondanks het feit dat we de KZT vorigjaar ook al hebben gereden, wilden wij geen risico nemen dat er verkeerd zou 
worden gereden en hebben toch nog maar weer eens voorgereden. Klaas Zomerdijk, Kees van Stralen en Gerard 
Kuijs trachten dit een paar weken van te voren te doen , echter door slecht weer hebben wij een gedeelte niet voorge
reden. 
De opkomst was niet verkeerd: 27 mannen en 1 dame (Coby Tipjes) Ten opzichte van vorig jaar waren er ook wat 
nieuwe gezichten. park Egboetswater een sloot worden gekruist. 
We hadden mazzel dat we een hele droge zomer hebben gehad, want de sloot was zo goed als droog. Daarna allemaal 
lopend over het steile bruggetje, want aan ongelukken hebben wij niets . Vervolgens via Medemblik naar de Zuider
kwelweg richting Kreileroord.( het meest verpauperde dorp van Noord Holland) Deze Zuiderkwelweg staat bekend 
om zijn klinkers en oneffenheden en is derhalve heel wat anders dat de mooie asfaltwegen. 
De alom bekende klinkerweg van acht kilometer lang was uitgekozen als scherprechter: Wie finishter het eerst in 
Kreileroord?Vorigjaar was het Wil Brakenholfdie de slag miste omdat hij eerst nog even zijn blaas moest ledigen. 
Ik had tegen Klaas gezegd: "Dat moet dit jaar anders" Eerst een praatje wat de bedoeling is, vervolgens afwateren 
en daarna knallen. Wat schertst mijn verbazing toen ik alleen stond te pissen en Coby hoorde zeggen: "Jullie gaan me 
veel te hard, ik ga alvast." Nou, je kan het wel raden , al die opgefokte kerels meteen achter Coby aan en de wedstrijd 
was begonnen terwijl ik nog stond te pissen. Bijna een minuut later ging ik van start en de strijd om de ere plaatsen 
kon ik wel vergeten. Wel kon Lk het peloton nog wel bijhalen met ook o.a. Klaas Zomerdijk himself. Volgens mij deed 
Klaas bewust niet mee met strijd om de eerste plaats, omdat het zijn rit was . Het zou toch te gek voor woorden zijn als 
hij hier nog wint ook. Nadat iedereen in Kreileroord was gefinisht kreeg ik te horen dat outsider Mark Admiraal had 
gewonnen. 
Ik dacht bij de strijd van acht kilometer over de Ulkerweg zal ik mij van mijn beste kant laten zien. Voordat wij daar 
waren moest er nog wel veertig kilometer worden gefietst en tussen door ook nog worden koffie gedronken. 
Ik had dus nog voldoende tijd om te herstellen van mijn inhaalrace. Na de koffie bij "De Zingende Wielen" fietsten wij 
over de camping en via een smal en niet helemaal ongevaa rlijk paadje langs het Amstelmeer ging het richting de 
Ulkerweg. Wij gingen nu allemaal gelijk van start en weldra ontstond er een kopgroep van zeven man. 
Toen we na twee kilometer rechts aan moesten houden ging Wil Brakenhoff rechtdoor. Uit solidariteit lieten we hem 
bijkomen, maar di t koste Wil toch zo veel moeite dat hij "erder geen rol van betekenis kon spelen. Mark Admiraal 
dacht, dat kunstje naar Kreileroord doe Lk nog eens over, en ging aan de haal. Veel te vroeg, en na anderhalve kilome
ter werd hij weer bijgehaald. Hij was helemaal totalloss en kon niet meer volgen. Ik zelf was ook niet erg zuinig met 
mijn krachten omgesprongen en moest uiteindelijk ook passen. Hans Frederiks was de slimste van het stel en werd 
hier uiteindelijk winnaar. Vervolgens \\erd er gezamenlijk in een grote groep door mooie dorpjes van Noord Holland 
naar huis gefietst. De teller stond precies op 150 km , hetgeen ook was afgesproken. 

Het is al jaren traditie dat het seizoen wordt afgesloten met een etentje na de slotrit. Bij Grand Cafe "Messa Luna" te 
Castricum had ik een voorlopige reseryering "oor ongeveer dertig man geregeld. Omdat de belangstelling erg tegen
viel (twaalf personen) , heb ik de rese[\'ering op het laatste moment maar geannuleerd omdat hiermee aan het beoogde 
doel voorbij wordt gegaan. Diegenen die zich wel voor het etentje hadden opgegeven moesten dus weer worden 
gebeld dat het etentje niet door zou gaan. De reacties waren : 0 wat jammer - Vervelend ik heb er helemaal op 
gerekend -Ik heb geen eten in huis - ,\Iet een wat kleiner groepje kan het toch ook gezellig zijn. 
Tijdens de fietstocht werd op initiatief\"an Wil Lammens alsnog besloten om met een kleiner gezelschap ' s avonds 
een hapje te gaan eten bij "Messa Luna" Wil telde negen personen. Toen Lk 's middags na de toertocht Jan Schram 
bij de voetbal sprak vroeg hij hoe de Klaas Zomerdijk tocht was geweest. Jan Schram was altijd van de partij , maar 
door zijn rug problemen is een afstand \"an meer dan 100 km niet meer voor hem mogelijk. Ik vertelde hem het hele 
verhaal tot in de kleinste details . Jan had 's morgens met nog een aantal leden het gebruikelijke tochtje naar 
Purmerend gefietst. Toen hij hoorde dat er toch 's avonds bij Messa Luna gegeten zou worden zie hij dat ik Nico 
Ehlhardt moest bellen . Nico was ook mee naar Purmerend en wist niet beter dat het etentje gewoon door ging. 
Ik had hem namelijk niet kunnen bereiken dat het etentje niet door zou gaan. Ik dacht dat vertel ik hem dan wel tijdens 
de tocht. Omdat Nico niet deelnam aan de Klaas Zomerdijk tocht heb ik hem helemaal vergeten. Jan Schram had hem 
verteld dat het etentje niet doorging. Direct na de voetbal probeerde ik Nico te bellen dat het etentje toch weer door 
zou gaan. Echter ik kon hem niet bereLken. Na vier keer gebeld te hebben kreeg ik uiteindelijk tegen zessen zijn 
vriendin Wil aan de telefoon. "Wil, het etentje gaat toch door en je bent van harte welkom," zei ik 
"Nou hoeft het niet meer, want we hebben net patat en kroketten achter onze kiezen. Sorry hoor ander keer beter". 
Wij hadden om zeven uur afgesproken bij "Messa Luna". Toen ik even na zeven daar aankwam zaten Wil, Patriek en 
Mark aan de bar. De juffrouw, met wie Lk alles had geregeld en bij wie ik ook weer had geannuleerd, keek zeer ver
baasd toen ik binnen stapte. (. U had geannuleerd' zei zij 
Het is een heel \erhaal, mam het komt hier op neer dat wij loch graag met negen personen hier willen eten . 

DU . 
~ ourclub Lmilllen ~ 




"Dat wordt een groot probleem want wij zitten helemaal vol." Ik had niet meer gebeld en ging er zonder meer vanuit 
dat negen personen geen probleem zou zijn 
"Is het kleine zaaltje dan ook bezet? ", vroeg ik. "Nee dat niet maar het is niet schoongemaakt en tevens hebben wij 
daar onvoldoende personeel voor. " 
" Is er dan helemaal niets te regelen voor negen personen? ", vroeg ik. "Dat zal ik dan met de chef moeten overleg
gen, u hoort dat zo " 
Ik voegde mij aan de bar bij de anderen en onderdrukte de spanning met een glas bier. Ik voelde mij in deze situatie 
niet erg happy en dacht bij mUzelf" dit nooit meer". Ik begon wat rustiger adem te halen toen ik het personeel met een 
grote tafel en stoelen zag sjouwen. Links van de bar werd een tafel gedekt. De juffrouw bvam naar mij toe en zei dat 
ze wat gingen regelen voor negen personen. " Fantastisch, grote klasse ", was mijn antwoord . 
De biertjes begonnen gelijk een stuk lekkerder te smaken, echter toen ik Frank Kramer met zijn vrouw zag binnen 
komen, begon ik bijna te hyperventileren. Ik zei tegen Wij: "Daar heb je Frank en zijn vrouw" . 
" Ja, dat klopt die zou ook komen. Maar dan zijn wij met elf personen". Wil krabde even achter zijn oren en zei : "Dan 
heb ik mij toch verteld ." Daar ben ik lekker mee, hoe lossen wij dit nou weer op? Ga maar weer naar de juffrouw, zei 
Wil. Ik met lood in mijn schoenen weer naar de juffrouw die met Frank en zijn vrouw stond te praten. 
Frank vroeg aan de juffrouw of er in de grote zaal gerookt mocht worden. Ja, het is niet verboden te roken. 
Nu had Frank mij eerder gevraagd of er tijdens het eten gerookt zou worden omdat zijn vrouw daar overgevoelig voor 
is . Ik had hem toen gezegd dat wij een apart zaaltje hadden gereserveerd met alleen tourclub leden en dat zijn sport
mensen die niet roken . Alleen aan de bar, waar wij voor het eten wat zullen drinken kan er misschien wat worden 
gerookt. Geen probleem, dan komen wij gewoon wat later. Toen Frank hoorde dat het aparte zaaltje niet doorging en 
dat wij in de grote zaal zouden dineren zei hij: "Daar kan mijn vrouw echt niet tegen hoor, sorry dan zullen wij wel 
ergens anders een vorkje prikken." Ik was hier dodelijk mee aan en zei tegen beter weten in, dan gaan wij desnoods 
met zijn alle een andere gelegenheid zoeken. Dat wilde Frank pertinent niet en zei zeer nadrukkelijk dat het geen 
probleem was, een ander keer beter. Ik drong niet langer aan en dacht bij mezelf: "Dit komt helemaal niet zo slecht uit, 
want aan de tafel die speciaal voor ons geregeld was kunnen onmogelijk elf personen zitten . Terug bij de bar was men 
nieuwsgierig hoe ik dit geregeld had . Met enige bluf merkte ik op "Alsje bij de Tourclub te laat bent pisje naast de 
pot. " 
Ondanks de afwezigheid van Frank en zijn vrouw hebben heerlijk gegeten en een hele gezellige avond gehad. 

Bij deze is voor mij de traditie voor een afsluitend etentje verleden tijd ("Dat meen Je niet, Gerard?" - n. v. d rJ. 


Gerard Kuijs 

Om in de sfeer van hel dineren Ie blijven, fo/O 5 van de pub 
waar de TOl/re/ub lunchte tijdens de Driedaagse naar Yorkshire 
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OODE TIJDEN HERLEEFDEN 

Donderdagavond, 28 augustus , rij ik met enkele clubgenoten van Tourclub Limmen vanuit Castricum naar 
het pontje in Akersloot. Donkere wolken pakten zich samen boven de Beemster, de Schermer en nog veel 
verder. Vreemd genoeg blijft het licht aan de westkant van het kanaal. "Als het gaat gieten, maken we 
rechtsomkeer". Afijn de pont op naar de andere kant. Daar stond een aantal wielreill1ers van de jonge 
generatie Wij zouden meedoen aan een tijdrit in de Beemster, georganiseerd door de IJsclub Egmond, 
Limmen en Heiloo. Twee ronden, nee drie, toch drie? Een paar van mijn metgezellen hadden nog nooit 
eerder een tijdrit gereden en vonden het op voorhand al spannend. Voor mezelf was het al een aantal jaren 
geleden dat ik aan dit onderdeel van het cyclisme deelnam De laatste keer met broer Rudie in een koppel
tijdrit, waar we net vijftien seconden te kort kwamen voor goud . In een zeer ver verleden, toen ik amper in 
de regio woonde, heb ik een aantal keren deelgenomen aan dezelfde activiteit van de IJsclub. Het rondje 
was nog onveranderd. Het deelnemersveld zag er nu anders uit. Tijdritfietsen, verzorging en aanmoediging 
van familieleden Van twee kanten stroomden de deelnemers toe. Amaai zeg, het konden mijn kleinkinde
ren zijn . Ik ga nu echt tot de categorie " fietsende grootvaders" behoren. Het deed me deugd om zoveel 
enthousiasme te zien bij de jeugd, vooral veel meiden. Dat ziet er goed uit voor de toekomst. De ouderen 
kwamen toch ook opdagen. Er hing een leuke sfeer daar op die dijk bij de pont. De mensen van de IJsclub 
pakten het prima aan. Verkeersregelaars bij de bochten, tijdwaarnemers, starters, startlijsten. 

Ik was maar met één doel hierheen gekomen: het initiatief steunen van de IJsclub om samen met Tourclub 
Limmen iets te doen. Deelnemen is belangrijker dan wiJmen . Dat voelde heelontspaill1en, ik had dat 
vroeger wel eens anders meegemaakt voor de koers : nerveus, prikkelbaar. Ik wist trouwens niet eens wie 
precies mijn tegenstanders zouden zijn. Een paar dagen eerder was ik terug gekomen uit Frankrijk waar ik 
een week lang forse wandelingen van drie à vier uur had gemaakt in de heuvels , dus ik maakte me geen 
illusies over toptijden. Eenmaal terug thuis begon de gedachte aan de tijdrit toch bepaalde prikkels bij me 
op te roepen. Ik kon nog twee dagen trainen om het wandelritme uit mijn benen te vervangen door de 
pedaaltred. Onlangs had ik mijn twintig jaar oude Saronni omgebouwd tot ontspanningsfiets om samen met 
mijn vrouw pleziertochtjes te maken en dan staat zo 'n racestuur daar niet zo leuk bij vindt zij. Tussen mijn 
fietsonderdelen kwam ik een opzetstuurtje tegen . Voor de grap zette ik dat op mijn frans stuur en maakte 
het passend Geen gezicht, maar het zat wel lekker. Waarom niet ? Een tijdrit op een gewone racefiets is 
zo amateuristisch. Alsof ik dan prof ben en nog twintig lentes tel. Hoe ouder hoe gekker, was het com
mentaar thuis. Ik had ook nog een eendelig, aerodynamisch pak, enkele jaren geleden gekocht in de winkel 
van Francesco Moser. Et voilà, aan het uiterlijk vertoon was voldoende aandacht besteed . Matig eten op 
de bewuste dag en uiterlijk half vijf nog wat naar biill1en \verken, een beetje vla. Om zeven uur zou het 
moeten gebeuren. Helaas had ik mijn ' tijdritfiets "niet meer kunnen testen , dus de bijstellingen vonden 
plaats op weg naar het parcours. Het rondje verkeill1en met de maill1en, de versnelling even voelen Het 
zou op de 48 moeten, ja, die had ik verwisseld voor de 52 vanwege de recreatieve bestemming van mijn 
flets Er werden verwonderde blikken geworpen op mijn Colnago -Saroill1i. "Nieuwe fiets, Wil ?" 
Mijn doelstelling werd aardig veranderd: ik zou er voor rijden om mij niet te laten inlopen door degene die 
na mij zou starten, ,vie het ook mocht zijn ~ En me niet laten gek maken om degene voor 

;:;=:n~:~e,~:t~~J~:~;'!:~~' ~~;~~:::.~~. . . ~:e~~v~~ln~:~dikm~~~~ :~e~:~c~~~~~~vnedjeS 
mL11uut van mijn achtervolger weg. BIJ ,'-~!I;,:( het passeren van de fimsh voelde Ik dat ik 
diep gegaan \vas, want de braak- '.' '.' ,) J..J l/~ ~., ,:, nelgmgen borrelden spontaan op toen de 
spanning van het lijf viel. Op het I ~pr\: '::; moment dat ik dit schrijf heb ik de 
Uitslagen nog met gezien, dus bltjft .""' 1: ~ '\') \:, '.~> het nattevmgerwerk. Ik voelde me 
echter zeer tevreden en voldaan l/ j \', :t-. ICv , '" Û (\ ~~ over mijn. prestatie. Was deelne
men dan toch belangfljker dan \ V \ , (", " , , 1 I wlnnen?~""" Of was het de 
vroegere tijd die terug in mij naar \. ,~',; 
Het bloed kruipt immers waar het ~~::~m2%IT~~~"'fm?J;., :::.:::::::m>",- niet gaan kan. 
Eens coureur, altijd coureur. 
Wil Lammens 

~,""'"b L,~," 



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 wij bijpassende accesoires 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: 

Bas van Oostrom, René Borsjes, John Vader, Martin Radsma, Monique 

Hageman, Marcel Bliek, Gerard Lenting en René Selhorst 
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INSCHRIJvrNGALS LID VAN TOURCLUB LIMMEN 

Door onderstaande strook volledig in te vullen, in te leveren ofop te sturen, kunt u lid worden van 

Tourclub Limmen. 

De contributie bedraagt € 7 (zeven euro) per jaar. Wij vragen bij de inschrijving eenmalig € 3 voor 

inschrijfkosten. De contributie wordt jaarlijks in augustus van uw rekening afgeschreven, als u ons 

daarvoor heeft gemachtigd teruninste. 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 


Ir 0251 656779 

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


~--------------------------------ï 

I 

Ik meld mij aan als lid van Tourclub Limmen 	 I 
I 
I- Ik machtig Tourclub Limmen de contributiejaarlijks van mijn rekening afte schrijven *) 
I- Ik betaal op andere wijze en wel. 	 . ................. ................... **) 

I 
I*) Doorhalen indien u hier geen gebruik \'an wilt maken 
I**) Alleen invullen als u op een andere manier wenst te betalen 
I 

I 
Naam en voorletters I 

I 
Voornaam ofroepnaam .. .. . I 

I 
Adres . I 

I
Postcode en woonplaats I 

IGeboortedatum. 
I 

Telefoonnummer .. .. I 
I 

E-mailadres. 	 I 
I 

Bankrekening. I 
I 
I 

Handtekening ... ... . 	 I 
I 
IDatum 
I 

01> . 
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mailto:gerard.kuijs@12move.nl



