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Leo is lid van TCLsinds 1979/80. In 1997 voorzilter 
geworden. Hij 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 üd 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, 
slcieen en schaatsen zijn hem net zo liefals fietsen 

Kees is lid van het eerste uur. Kees reed regelmatig 
wedstrijden . Af en toe doet hij nog, maar hij voelt zich 
toch ook lekker bij de snelle groep. Gaat geregeld met 
de fiets naar zijn werk in Den Helder. 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 
TOUIclub 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 

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. 

GeITie kreeg het fietsen met de paplepel ingegoten van 
zijn vader, Wim. Hij heeft een aantaljaren in KNWU
verband gekoerst . Een maatschappelijke carrière bood 
echter meer perspectieven. Met zwager Marco door
klieft hij nu per ATB diverse landschappen . De omstan
digheden kunnen voor hem niet slecht genoeg zijn. 
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TOURCLUB LIMMEN 
Tourc1ub Lirrrrnen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Alkmaar ondernurrrrner 
37100952 als vereniging met beperkte handelingsbevoegdheid. 
Statutair gevestigd te Limmen, Molenweg 37 
De vereniging beoogt het recreatieve fietsen in de regio Limmen te bevorderen. 
Het lidmaatschap bedraagt € 7 per jaar. Deze wordt na machtiging automatisch van de 
rekening afgeschreven. 
Het bankrekeningnurrrrner is 3364 07 939 
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COLOFON 

De Fietsbel is het officiële mededelingen


bulletin van Tourc/ub Limmen. Het wordt 


gratis verstrekt aan de leden en begun


stigers en verschijnt tweemaal per jaar. 


Oplage 250 exemplaren. 


De redactie berust bij het besLuur. De eind


redactie is handen van Wil Lamroens. 


Copy kan naar W. Lammens gestuurd wor


den, bij voorkeur per E- mail, opgemaakt in 


Word. 


Hel drukwerk wordt verzorgd door de Dmk


kerij van het DAC - HEILOO, onderdeel van 


GGZ Noord - HollandNoord 
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VAN DE VOORZITTER. 

Sportvriendenlvriendirmen, 

In het vorige nurrnner schreef ik over de activiteiten rondom het mountainbiken. 
HalfmaaI1 was er een samenkomst in "De Hoep" waar het PWN bij monde van de heer Van der Meij 
uitleg gafover het beheers beleid van het PWN voor de komende jaren. Er werd gesproken over 
begrazing, bos beheer, honden losloopplaatsen, wandel- en fietsvoorstellen . Voor wat betreft het 
mountainbiken moeten we nog geduld hebben, Aan het einde van dit jaar komt er een evaluatie over de 
proetperiode die dan afloopt. Tijdens enkele gesprekken met de heer J van de Meij kreeg ik toestem
ming om zitting te nemen in de klankbordgroep die aan het einde van dit jaar bij elkaar komt. Er komt 
een nieuw onderzoek waarin de provincie een rol speelt. Er wordt dan bekeken ofer een vast fiets
parcours moet komen en ofdit een plaats in de duinen moet krijgen ofdaarbuiten . Tot 2005 zal er niet 
aan het beleid getornd worden. 
Wti zullen ons als bestuW' van de Tourclub Limmen sterk maken voor uitbreiding van de huidige 
toegangstijden en toegangsplaatsen voor de MTB-ers. Mocht dit niet lukken dan zijn wij van mening 
dat er een vast parcours gerealiseerd dient te worden van 30 tot 50 kilometer zodat de wandelaars van 
de fietsers worden gescheiden. Op deze wijze kan een einde komen aan de overlast van elkaar. 
Wat vinden jullie verder in dit nurrnner? 
Natuurlijk de agenda, waarvan een groot gedeelte dit jaar al reeds is afgewerkt. Een verslag van de 
Driedaagse door zes provincies kunnen we jullie uiteraard niet onthouden. Verder hebben we deze 
keer een heel ludiek medisch artikel van de hand van Wil. Doe er jullie voordeel mee, net zoals met het 
stukje techniek over het geblUik van de versnellingen. En let ook deze keer weer op de aanbiedingen en 
tips van onze sponsors. 
Onze mountainbikers hebben zich dit eerste halve seizoen niet onbetuigd gelaten. Tegelijk met de 
driedaagsegangers , fietsten zij in Sauerland. In de Fietsbel nummer 5 komt er ongetwijfeld een verslag 
van dit evenement. Gerard heeft emailberichten verzameld die hij van Klaas Zomerdijk kreeg. Klaas zit 
kaas te maken in Oeganda, zoals jullie weten. 
Het fietsen met groep 3 is er dit jaaI' dan toch van gekomen, maaI' bleek geen succes te zijn. Gerard 
geeft hierover commentaar. 
Dit jaar zal er geen BBQ/ Jeu de Boules georganiseerd worden . Onze contactpersoon Lidy Kruizen is 
geëmigreerd naar het buitenland waardoor het te kort dag wordt voor de organisatie. Indien er vo1
doende belangstelling is dan zullen wij overwegen om in 2005 weer een dergelijke middag te organise
ren . Ja, en dan het jaaI'lijks etentje. We durven daaI' geen uitspraak meer over doen. DaaImee bedoel ik 
het etentje bij de seizoenafsluiting. Misschien moet het bestuW' zich daar niet meer mee bemoeien, maar 
het overlaten aan de stemming van de dag tijdens de laatste toertocht van het seizoen. We kunnen 
slechts gissen naar de oorzaak van de geslonken belangstelling voor zo 'n etentje. Toch kan ik vaststellen 
dat de dineetjes van de voorbije jaren gezellig waren. Je bent weer eens op een andere manier bezig 
met elkaaI', de eventuele partners zijn er bij. Kunnen die ook eens zien met wie hun gezel nu al die 
avonturen beleeft. Goed, heeft iemand suggesties: pak de telefoon ofmail ons. Ofbreng het in op de 
ledenvergadering. 
Rest mij jullie een prettige en sportieve vool1zetting te wensen van het lopende fietsseizoen. De voorbije 
litten waren succescol. 

Leo Vermeulen. 
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DE AGENDA VOOR 2004 

ZONDAGIDTTENOPDEWEG 

Groept vertrek 8.30 afStand 80 -100 km sneU1eid 35 - 40 km I u 
Groep 2 vertrek 8.45 afstand 60 -80 km snell1eid 30 - 35 km I u 

JUU 
Zondag 4 juli gaan we onder leiding van Leo Vermeulen naar Enkhuizen. Vertrek bij de Lantaarn om 8.00 
uur. 
Alle volgende zondagen: vertrek van de groepen bU de Yisweg lOosterzijweg, 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 Triangel Groep . 
Alle volgende zondagen : vertrek van de groepen bij de Visweg l Oosterzijweg, resp. om 8.30, 8.45 en 9.00 

SEYfEMBER 
zondag 5 september: de Klaas Zomerdijk slotrit, vertTek bij de Lantaarn om 8.00 uur 
Klaas Zomerdijk zal er zelfniet bij zijn, maar we houden de rit in ere. Gerard neemt het roer over 
Alle volgende zondagen : vertrek van de groepen bij de Yisweg l Oosterzijweg, resp. om 8.30, 8.45 en 9.00. 

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

OVERIGE EVENEMENTEN VAN HET SEIZOEN 2004 

TIJDRITTEN IN SAMENWERKING MET IJSCLUB LIMMEN 
Gezien het enthousiasme van de deelnemende leden, zullen deze ritten ongetwij fe1d weer georganiseerd 

worden. De data van deze ritten zijn iruniddels bekend, informeer bij Gem Zonneveld 

MOUNTAINBIKEN 
Als jullie meer willen weten over het motU1tainbiken, raadpleeg dan nog eens Fietsbel 3, of neem contact 
op met Marco of Gem. 

SEIZOENAFSLUITING MET EEN ETENTJE IN SEPTEMBER? 
Hierover is het laatste woord nog niet gesproken 

Vrijdag 29 oktober: 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 


in de Lantaarn 
:=-'-~ aanvang 20.30 uur 

'
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TOURCLUB LIMMEN TOERT DOORZES PROVINCIES 

O
P vrijdagochtend 11 juni vertrekken tien heren en twee dames van Tourclub Limmen richting Waterland. In 
hun kielzog een comfortabele volgauto met de geroutineerde begeleiders Ber de Wit en Ed Molenaar aan 
boord Nog geen 100 meter gereden ofGerard verrast de groep met een wheely op zijn voorwiel Dat is knap 

en dan zo vroeg op de ochtend. Gerard deed dit ongeoefend, hij koos het goede moment uit : een onoverzichtelijke 
bocht, een tegemoetkomende auto die de bocht wat krap nam en dan vol in de ankers. Dat is het recept voor zo 'n 
stunt. Bekomen van de schrik en verwondering rijdt de groep verder naar de Zaanstreek en dan voorbij Ilpendam het 
Waterland in , richting Schellingwouderbrug. Heerlijk het windje mee, prachtig zonnetje erbij , hetgeen de ganse dag 
het geval zou zijn. Het kon slechter. Monique kreeg de eer van de eerste lekke band. Later op de dag zouden de 

benjamins van de groep, Pa trick en Thomas, een tntukje uithalen: lek rUden op dezelfde steen . 

Eerste koffiestop in Muiden en vervolgens via Naardenvesting richting Eemnes. Provincie 2 en 3 werden afgestreept, 

Utrecht en Gelderland . 

De parcoursbouwers (Kees en Wil) houden van wat afwisseling en stuurden de groep over de naalden en zachte 
mosgrond van een stukje bos bij Laren om zo de alertheid van de renners te prikkelen . Dit serieus stukje 
cyclocrosswerk werd gemakkelijk verteerd en verder 
ging het weer. Onderweg leerde Wil nog even aan 
Ber hoe je een bidon moet aangeven bij een snel
heid van 45 per uur. Men kon zich daar niet langdu
rig mee bezig houden, dus Ber krijgt later nog een 
keer een spoedcursus "bidon aanreiken". 
De groep zat weldra op de Veluwe en daar lopen echt 
niet alleen maar slingerpaadjes, doch ook lange 
rechte asfaltwegen. Enkele lieden waren niet meer te 
houden, die hadden te lang hun energie moeten 
sparen en ontbonden nu hun duivels . Hup, op de 
grote plaat en de 14 Cl), wind in de rug, licht vals plat 
naar beneden en onder aanvoering van Patrick en 
Graham stoven ze met een noodgang voorbij een 
paddestoel die daar nu juist was neergezet om aan te 
geven dat er hier links afgeslagen diende te worden. 
"Hebbenjullie op die paddestoel gekeken", riep Wij. 
Maar hij had het net zo goed tegen de bomen kunnen zeggen, voor zover het de sprekende bomen van prinses Trene 
betrof Fluiten en nog eens fluiten. Hij stoppen, onzeker van zijn zaak, ja hoor, hier moesten we linksaf Een paar 
gezagsgetrouwe leden waren ook gestopt, "blijven jullie maar hier, ik ga ze wel halen", zei WiJ. Dat was makkelijker 
gezegd dan gedaan, want die gasten dachten dat ze goed zaten en begonnen gas te geven. Wil op het grote mes er 
achter aan. Hij liep wel in, maar het zou een zeeeeeeeeeer lange achtervolging worden, ware het niet dat er ergens bij 
iemand vooraan een lampje ging branden. Inhouden en omdraaien, weliswaar aarzelend. Nu was het prachtig weer, 
maar er kwam op die weg een onweersbui op twee wielen aanzetten, niet te kort. Dat wilden de mannen niet afwach
ten, dus volle bak terug naar de gemiste paddestoel, Wil met een hartslag van 250 achterlatend. Uiteindelijk kwam er 
een kortdurend onweerswolkje en de groep kon weer verder. De eerste uren kwamen er geen nieuwe koptrekkers meer 
naar voren . 
De Veluwe werd verlaten en over een leuk dijkje langs de IJssel naar de pont in Wijhe. De wind die weliswaar de 
ganse dag in het voordeel van deze kleppers had geblazen, leek toch wat tol te gaan eisen. Het prachtige voornemen 
om vanwege de zijwind in een dubbele waaier over dat dijkje te rijden moest verlaten worden. Enfin, de volgauto 
stond bij de pont, eten en drank eruit en met een grootmoedig gebaar naar andere veergebruikers liet de club een 
pontje schieten . 
De laatste loodjes. Tn Raalte viel het niet mee dejuiste weg naar Ommen te vinden. Wat een ramp, die wegaanduiding 
voor fietsers, die is daar gewoon niet aanwezig. Maar goed, ze verstaan er ook Nederlands, dus wie vraagt die weet. 
De wegkapiteins lieten de eventueel geplande rit naar de Bemelerberg schieten, zelfs de aanblik van die berg in het 
Oosten kon ze niet vermurwen. Dat wordt altijd weer met gemengde gevoelens onthaald. Degenen die blij zijn als ze 
een bordje zien waaruit blijkt dat het nog slechts 10, 12 km is naar de finish, zijn opgelucht dat hun vermoeide benen 
niet nog meer geteisterd zullen worden, anderen daarentegen die geen pap in de benen voelden, wilden nog wel een 
extra lusje maken. Maar samen uit, samen thuis, zelfs als er op tweehonderd meter voor het hotel nog een lekke band 
valt. En dat siert zo'n groep De gereden afstand kwam vandaag net boven de 200 km. Gepland was 178, maar som
mige deelnemers vonden dat wat weinig, vandaar dat de vluchtpoging op de Veluwe behalve voor de stemming ook 
goed voor de kilometers was. 
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Zaterdags zag het er wat het weer betreft onaantrekkelijk uiL Zeg maar slecht. Het duurde dan ook niet lang, of in 
Dedemsvaart daalden de eerste spatten op de groep neer. Het werd zwarter en zwarter en alras viel de eerste donder
slag, gevolgd door een partij regen, niet te zuinig Snel met zijn allen in een bushokje en wachten op zonneschijn. Die 
kwam niet en vermits er ook geen zwemvliezen beschikbaar waren om weer op de weg te komen, banjerde de groep 
door de plassen terug naar de rijweg. Bliksemschichten vu Iden het zerk, het bleef zacht jes regenen, maar uiteindelijk 
hield het toch op. De wind was vandaag geen partner voor de lieden, die blies voortdurend in het nadeel. Geen nood, 
daar hebben die van Limmen geen schrik voor. In gezwinde drafging het naar Drenthe, de vierde provincie die 

aangedaan werd. Door het mooie dorp Dwingeloo en 
over de Smilderheide op een prachtig fietspad waar 
nog punten voor de bergprijs te verdienen waren 
(hetgeen overigens alleen de toerleiding wist) , 
verder richting Friesland. Daar werd de groep 
onthaald op een prachtige inktzwarte lucht, de 
wolken begonnen te lekken en zo snel ze konden 
doken de gasten een boerderij op om onder een 
afdak te schuilen voor hetgeen komen zou. Ook die 
bui ging weer over, dus verder naar Ossenzijl, waar 
de Zuiderzeeroute opgepikt zou worden. Vanwege 
een lekke band van Gerard was Monique bijna het 
kontakt met de groep verloren. Die stond bij een 

ophaalbruggetje (waar de groep niet overheen moest) de band van Gerard te plakken. Dat moet ook even gezegd 
worden, voor het plakken van een band zijn tijdens zo'n tocht spelregels, regel 1: dat doe je niet zelf; regel 2: dat doe 
je met minstens vijfman tegelijk en regel 3 : Frans Schermer is hierbij eerste mecanicien. Afijn, terwijl iedereen met 
Gerard ofpasserende toeristen bezig was, kon Monique haar nieuwsgierigheid niet bed'Aringen en moest even kijken 
wat er aan de andere kant van de sluis te zien ,riel. En u voelt hem aankomen: de brug gaat dicht en daar stond 
Monique. Ook dat kwam weer goed en gevolgd door het gouden koppel Ed en Ber werd de Zuiderzeeroute opgezocht 
en over een oude zeedijk, met de wind ferm in het gezicht blazend reed men naar Lemmer. Het Gaasterland was nu 
kortbij en na nog een lekke band op zo' n acht km voor de finish, zou het Belgisch bier weldra door de dorstige kelen 
stromen. Een commwlÎcatiefoutje dreigde nog roet in het eten te strooien, Thomas en Gerard hadden een andere 
opvatting over rechtdoor rijden op de weg. Maar inmiddels wist iedereen dat Gerard een acrobaat op de fiets is, dus 
zijn manoeuvre ontlokte opnieuw applaus bij de toeschouwers. Bij het hotel aangekomen, was het klimaat toch 
zodanig verbeterd dat er op het terras een biertje (jawel, Belgisch) en een bittergarnituurtje genuttigd kon worden. De 
route op papier gaf 138 km aan, Wils Groot klokte 139. 

Zondags zag het er niet veel beter uit dan de voorgaande dag. Een harde wind vanuit het noorden, het westen ofdaar 
tussenin, koud, maar gelukkig droog. Slechts enkele vroege, vriendelijke kerkgangers Imlisten het pad. Door een 
verder uitgestorven Gaasterland, waar de Col de Frieslan geen obstakel van betekenis bleek te zijn, in gezwinde vaart 
naar de Afsluitdijk.. Toch nog een lekke band, uw verslaggever werd niet op de hoogte gebracht van de identiteit van 
de pechvogeL Deze schijnt echter gevoelig te zijn voor kleurcombinaties op en rond zijn fiets. Later ontwaarde ik in 
de groep wel iemand met twee verschillend gekleurde banden. 
Op de Afsluitdijk bleek de wind vanuit het Noorden te komen en beschut door de dijk werd er een hoog tempo 
onderhouden. Met Den Oever in het zicht, plaatste Graham een demarrage, door enkelen opgevat alsofhij op kop 
'Arilde rijden Het was het sein om te gaan koersen. In de spurt gafPatrick iedereen het nakijken . De groep had iets 
meer dan drie kwartier nodig gehad om de dijk nemen. Een puike prestatie. 
"Wat Monique kan , kan ik ook", moet Thomas gedacht hebben, want rustig pedalerend achter de coureurs en de rest 
van de groep, kwam hij drie seconden te laat om nog onder de slagboom van de Stevinsluis te duiken. Terwijl ieder
een zich in den Oever bij de volgauto laafde aan de restanten van koek, pudding, bananen en meer van dat, stond hij 
achter de slagboom, ontdekkend dat roepen "even wachten" geen effect heeft op zo'n ding. 
Vermits de windrichting gunstig stond, noord - noordwest, zou de thuiskomst rondom drie uur kunnen plaatsvinden . 
Niet alleen Gaasterland leek uitgestorven, ook de hoek rond Slootdorp, Kolhorn leek nog te slapen. Op de Westfriese 
Zeedijk een laatste keer de benen testen, waarbij good old Jan (familie van Thijs Roks, oud - tourrenner?) er nog 
eens stevig de pees over legde. Met het bord Limmen in zicht werd Coby verplicht tot het plaatsen van een 
demarrage zoals ooit Leo van Vliet in Gent - Wevelgem deed, waarmee zij als eerste veilig terug was. Hetgeen overi
gens niets voor de statistiek te betekenen heeft. Een klein oriëntatiefoutje nabij Schagen bracht de teller vandaag op 
148 i.p. v. de geplande 135. 
Tevreden dronken Monique Andriessen, CobyTjipjes, Gerard Kuis, Kees Denneman, Thomas Stam, Patriek Droog, 
Frans Schermer, Dick Schermer, \VLls Groot, Wil Larnmens, Jan Bruin, Graham Shepney, Ed Molenaar en Ber de Wit 
nog een glaasje in Ca fc deLantaam . 
Dit alles werd voor u opgetekend door de speciaal meereizende verslaggever, 
Guy L e Flamafld 



MOEIZAMESTARTGROEP3 

Al jaren wordt er door sommige fietsers gemopperd dat het tempo van Groep 2 vaak tehoog ligt. 
Eenjaar of acht terug hadden wij binnen Tourclub Limmen een soortgelijk probleem, alleen hadden wij toen slechts 
één groep. We hebben toen besloten een splitsing te maken tussen snelle fietsers 
(Groep I) en minder snelle fietsers (Groep 2) . Tot op heden werkt clit prima en iedereen komt op zijn eigen manier aan 
zijn trekken. Omdat het aantal leden nog steeds toeneemt en er maar weinig leden hun lidmaatschap opzeggen , 
worden ook de verschillen in Groep 2 steeds groter. Om iedereen op zijn eigen niveau te kunnen laten fietsen binnen 
Tourclub Limmen hebben wij vorigjaar een voorstel gedaan om een derde groep op te zetten die dan zondag ochtend 
om 9.00 uur vertrekt en waarbij een kalm tempo wordt onderhouden . 
In ons prograIll.llla van 2004 hadden wij op 25 april hiervoor een introductietocht voor Groep 3gepland van ongeveer 
70 km . Leo Vermeulen en Jan Schram en ondergetekende zouden hierbij de voorrijders zijn. Ik had een mooie route 
voorbereid vanuit Limmen via Westzaan en Oostzaan door het recreatiepark 't Twiske naar Den IIp en daarna koffie 
drinken in Purmerend bij Frans Spijkerman. Na de koffie via Middenbeemster en Westgraftdijk naar het pontje van 
Akersloot en zo weer terug naar Limmen . Ook via de plaatselijk krant is hier nog tweemaal aandacht aan geschonken. 
Op 25 april zijn wij om 8.45 uur al bij de start gaan staan om fietsers van Groep 2 die het eventueel vergeten waren 
over te halen om met Groep 3 mee te fietsen. Iedereen van Groep 2 vond zich waarschijnlijk te goed om in Groep 3 te 
gaan fietsen. We hebben tot 9.00 uur gewacht op de andere deelnemers voor deze tocht. Slechts één persoon heeft 
aan deze oproep gehoor gegeven en wel Frank Kramer. Ondanks de wel zeer geringe opkomst hebben wij een schitte
rende tocht gereden in een zeer aangenaam tempo. Bij de koffiestop in Purmerend ontmoetten wij nog Groep 2 die hi er 
zojuist de koffie met gebak had genuttigd. Over en weer werden er wat grappige opmerkingen geplaatst met soms wel 
een beetje cynische ondertoon. Nadat ook wij de koffie met gebak hadden genuttigd gingen wij richting West
Graftdijk en via het pon tie weer terug naar Limmen waar wij 12. 15 uur arriveerden. 
De algemene conclusie is dat ik nog steeds van mening ben dat een dergelijke groep voor de toekomst een goede 
optie zou zijn om iedereen op zijn eigen niveau te kunnen laten fietsen binnen Tourclub Limmen. Ook moet u kunnen 
begrijpen dat enige initiatiefvoor een Groep 3 vanuit het bestuur voorlopig niet te verwachten is. Mochten er leden 
zijn clie hier anders over denken, dan stellen \vij het toch wel zeer op prijs dat hier op gereageerd wordt. Deze reacties 
ontvangen wij het liefst schriftelijk ofper e-mail . 

Gerard KIlijs 

MOlJNlAlNBlKEN IN BETPWNGEBlED, 

Vorige week zaterdag (I Omei 2004) ontsnapten Jan Tromp en Ton Koopman nog net aan een 
bekeuring in het gebied van boswachterij Schoor! Dit was nabij het uitkijkpunt bij het spiritueel centrum vlak bij 
Schoor! Vandaag (17 mei) hoorde ik van een collega dat hij een bekeuring van 30 euro heeft 
gehad toen hij met zijn racefiets (via een verharde weg) naar boven was gefietst. Er werd niet mcer gewaarschuwd en 
er was met de betreffende boswachter geen cliscussie mogelijk. Er schijnt vanaf de weg t. p. v. een hek een bord te 
staan verboden voor fietsers . 
Niet alleen MTB-ers in het duingebied van de PWN zijn aangeschoten wild maar nu dus ook in de bossen van 
boswachterij Schoor! 
Tijdens de rit naar Wijk aan Zee afgelopen zaterdag (binnen de aangewezen grenzen en tijdsklok) werden we door 
voetgangers ten onrechte er op gewezen dat we hier niet mochten fietsen. 
Een boswachter gaat met een grote terreinwagen door een gebied bij Wijk aan Zee waar je met een MTB-fiets niet 
mag komen . Verderop komen we grote groepen wandelaars tegen waar we overigens helemaal geen problemen mee 
hebben gehad . De PWN staat het kennelijk wel toe om georganiseerde wandeltochten te organiseren . Deze wande
laars waarschuwen elkaar met een scheidsrechtersfluitje. Weg rust in het duingebied. Om 10.29 uur kreeg ik van een 
(vriendelijke) boswachter de opmerking naar mijn hoofd "het kan nog net" . Onlangs stond er in de Telegraaf dat het 
duingebied wordt vernield door MTB-ers met hun brede wielen . Dit geldt zeker niet voor 4-wiel aangedreven 
terreinwagens . Dit is maar van een weekeinde. 
"Topjournaliste" Lieke Jongbloed (van de Telegraaf) wordt bedankt voor de reacties die haar stukje teweeg hebben 
gebracht. Ben ik op een MTB soms geen natuurliefhebber en mag ik op een MTB niet van de nal11ur genieten . 
Ik stel de PWN voor om over te gaan op een prikklok in te stellen voor mensen die met een MTB het bos in wiJlen 
gaan. Als het dan 10.30 uur is gaan de boswachters met een groep jachthonden en jachtgeweren alle MTB-ers 
afschieten zonder pardon . Alle frustraties leiden binnenkort een keer tot een escalatie in het duingebied. 

GeiT; Zonneveld 
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SHIMANO FIETSCHALLENGE 2004 

Waarom staat iemand om 5.00 uur op, om vervolgens om 6.30uur te vertrekken naar de Voerstreek onder Maastricht, 

270 km van huis, met de wetenschap dat het de hele week heeft geregend, na 2,5 uur rijden verkleden op een drassig 

veldje in de wind eu kou, dan naar de start rijden, dan 60 km door de modder te ploeteren, om na 48 duizend hartsla

gen, 3330 kCalorieen weer aan te komen, 5 uur en 6 min later weer te terug te zijn op de plek waar je uiteindelijk bent 

begonn en ??????? 

Mijn antwoord: Omdat het heerlijk is om met de "mannen" in de modder te spelen eujezelftot het uiterste te dwin

gen' Ik heb een topdag gehad, jongens bedankt!!'!! 


We waren dit jaar weer met een grote 
groep richting Belgie gereden, in totaal 17 
man ! en iedereen op zijn eigen manier 
voorbereid en met zijn eigen verwachtin
gen. Ikzelfdacht na mijn prestatie van 
vorigjaar dat ik dit jaar wel goud (sneller 
dan 3 uur 30 min) kon halen, maar na 
ongeveer 2 km gereden te hebben, was 
die droom in duigen gevallen. Ik heb nog 
nooit van mijn leven zoveel modder, 
troep, stenen, hobbels, slootjes etcelc 
gezien, alles wat de snelheid maar uitje 
MTB kan halen. Dit vergde ook snel zijn 
slachtoffers, want om de lOOm stond wel 
iemand zijn band te plakken, en na 
ongeveer 5 km was bij zowel Gerri als 
Bertus hun derailleur in het wiel geslagen, 
ik heb slechts de schade van Bertus 
gezien, maar zijn XT derailleur, zijn spaken 
als zijn velg waren aan vervanging toe. 

Duur weekendje dus voor Bertus voor 5 km fietsen, en dan heb ik de 25 euro diesel nog niet genoemd Bertus' 

Ik stop dan ook maar met het noemen van alle schades, want van onze groep is slechts de helft gefinished. Ohja, we 

hebben ook een uitvaller in de categorie "ik zou wel eens panne kunnen krijgen , dus ga ik maar terug", na 5 km 

omgekeerd en lekker aan de bier gegaan, wat voor Bertus en Gerri wel zo gezellig was. 

Leuke van dit jaar was dat ik velen ben tegengekomen in de koers, Barry (2 keer lek) is ons gepasseerd, Sjon kwam 

fluitend en genietend langs, Cock heeft een tijd met mij opgefietst, Rolftroffen we bij een Shimano Service point 

alwaar hij een doorn uit zijn Tubeless trok, wat een luid gesis tot gevolg had, en de laatste 35 km heb ik gefietst met 

Bart en Sven en kwamen we Rutger ook nog tegen. 

Ik blijfhet ongelooflijk vinden, dat de ketting maar bleef draaien, volledig onder de modder, zowel mijn fiets als ikzelf, 

en dat het ondanks de diverse keien, bulten, allemaal heel blijft, ongelooflijk' 

Maar gelukkig kwam er aan deze plezierige hel, na 60 km, toch een einde en kwamen Sven, Bart en ikzelf, trots en 

voldaan over de finish. Dit is wat mij betreft zeker voor herhaling vatbaar! Ik ben trots op de MTBFreakz ! 


De deelnemers: Marco Moes (zilver), Willem Korver (zilver), Sjon Peeters (brons), Rutger Kol (brons), Patrick 

Kingma (brons), Bart Kalshoven (brons), Sven Kingma (brons), Cock Liefting (brons), Rolfvan Dam, Roonievan 

Trigt, BarryGrippeling, Bertus de Vries, GeITie Zonneveld, Cock Commandeur 


Patriek Kingma 
Team MTBFreakz - Tourclub Limmen 

Tourclub Linunen' ~<' 
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UIT DE MEDISCHE HOEK 

'Wielrenners zijn altijd bezig met bun gezondheid. Een kucbje, een bronchitis, een verkoudheid, een virale in fectie, ga zo maar door. 

Nu is West - Europa de laatste jaren een aantal keren opgeschrik'i door enkele nare virussen die uit Azië hierheen gekomen zijn. De 

gevolgen waren soms desastreus. Pers en regeringen besteedden hier veel aandacbt aan. Prima natuurlijk, maar daardoor ontging bet 

veel mensen dat ook nog een ander virus onopvallend maar niet onopgemerkt al een groot aantal jaren om zicb heen heeft geslagen 

in West - Europa. Ik heb een studie gemaakt van dit virus en wil jullie hiervan, weliswaar beknopt, een en ander vertellen. 

I-Iet betreft het onschuldig lijkend maar niettemin gevaarlijKe VIRUS BICICLETTUM. 


A De verschijningsvorm 

Het virus heeft een cL.ieboekige, tubelau-e stnlctuur met basale circulaire kernen ., ook wel de diamantstructuur genoemd. Er komen 

mannelijke en vrouwelijke specimen voor. Het vrouwelijKe virus is V- vormig. Vergissingen bij het vaststellen van bet geslacht 

komen veelvuldig voor, vermits het vrouwelijKe virus ook een driehoekige vorm kan aannemen. Het omgekeerde is slecbts zelden 

waargenomen. 

De innerlijKe structuur is zeer complex en een leek kan er beter maar met zijn banden van af blijven. De componenten horen thuis 

in de groep der metalen, edelmetalen of half - edelmetalen . De belangrijKste zijn: Ferrum, Carbonium, Titanium, Aluminium, 

Molybdeen, Cromium Men treft deze elementen uitsluitend in verbindingen aan. Dit berust op bet verschijnsel dat ook bij 

mensen is waar te nemen: alleen ben je niks, in groepsverband ben je sterker. Het virus komt voor in talriJke kleuren en schakerin

gen hiervan . Het beeft· geen voorkeurskIeur. 


B De voortbeweging 

Zowel het mannelijk aIs bet vrouweliJk virus beweegt zich in de regel met een eenparig versnelde, dan wel vertraagde snelheid 

vooruit. Achter - of zijwaartse bewegingen kunnen niet zelfstandig gemaakt worden. I-Iet virus schijnt daartoe wel in staat te zijn, 

maar dit vraagt veel gemauipuleer met de ledematen De gemiddelde voortbewegingssnelheid ligt tussen de 15 en 45 km per uur, 

wind speelt daarbij een belangrijKe rol Het is echter in staat om snelheden tot 70 km per uur te ontwikkelen, gedurende een 

beperkt aantal seconden . In sommige situaties koppelt bet virus zich aan het aanverwante Virus Ciclomotorum en dan kan het, 

mits goed uit de wind gebouden, tot snelheden komen van 80 km per uur. In zulke gevallen schijnen de hersenfuncties uitgescha

keld te zijn, behalve de visuele, die stellen zicb automatiscb op de honzon in. In bergachtige omgeving zijn snelheden van tegen de 

honderd kilometer per UlU' waargenomen . 


C De verspreiding 

Men lr-eft het virus in het gehele land aan, evenals grote delen van Europa en langzamerband ook in andere werelddelen. In 

Nederland onderscbeidt men inlands en uitheems vuus. De inlandse versie wordt Virus Bicicletturn Polderijum genoemd. Het 

uitheemse Virus Biciclettum Montaguus. Dit laatste tr-eft men sporadiscb aan in Zuid - Limburg, de streek rond Nijmegen en op 

de Veluwe, bij hoge uitzondering op bet Kopje van Bloemendaal. In de kustprovincies en in Brabant, · Id rland tr-eft men een 

variant aan, het Virus Ciclicrossi. Dit is vrijwel zeker ingevoerd door Vlaamse gastarbeiders. Een variant up dit viru s is bet MTS 
virus, overgewaaid uit de US.A Dit wordt steeds vaker op scholen en in de duinen aang troffen. De PWN is bezig een verdel

gingsprogramma voor dit virus te ontwikkelen. Regelmatig wordt op fietspaden nog een andere variant waargenomen, het Virus 

Accumulatorium. Dit is ecbter een parasitaire soort, vermits bet gevoed moet worden met electronen of koolwaterstoffen .. 

In Friesland breekt één keer per jaar, meestal rond Pinksteren, een epidemie uit van het virus, vaarbij de verschijnselen nauw 

verwant zijn aan de symptomen van besmetting met het Virus Ferm KJunus . De Fri zen hebben een uitstekende therapie 

hiervoor: WiegerketeUapperkoek en grote boev elheden Berenburger. 


D Milieufactoren 

Zeer kenmerkend voor het virus is de gro te ilexibiliteirt en weerstand tegen spanning. Het verdraagt spanningen tot 8 à 10 

a1mosfeer. Het gedijt bet best bij temperaturen tussen 18 en 25 graden. Daaronder en daarboven vertraagt het de activiteiten. 

Vooral nattigheid kan een desastreuze werking bebben en aanleiding geven tot passiviteit, vaak gepaard met zelfdestructie. Dat 

laatste kan een explosief karakter hebben . In vele gevallen moet men echter toch rekening houden met een groot herstellend 

vermogen. Rubber en solutie doen daarbij wonderen, boewel enig parasitair gedrag niet uitgesloten mag worden. Het vitus begint 

baar aktiviteiten meestal in het vooljaar en eindigt daarmee in bet najaar. Het heeft bijzondere overwintelingsmethoden, waarbij het 

kameleonachtige gedragingen overneemt: Vuus Pistier, Virus Maratonui, Virus Frisia GlacielUs of het eerder genoemde KlUDUS. 


E De voortplanting 

Het virus is van het zelibevruchtigende soort. Bepaalde delen, zowel bij mannelijKe als vrouwelijke specimen, worden spontaan 

afgestoten en onmiddellijk vernieuwd. Met enig geluk kan men deze delen langs slootkanten en op rijwielpaden telug vinden 

Wegen met grind, zand en Belgische kinderkopjes schijnen het afstelvingsproces te versnellen. Asfalt daarentegen bevordert de 

levensduur. Daardoor dreigt er een overbevolking onder het virusbestand te ontstaan. Rijwielhandelaren juichen dit toe. Vóór de 

tweede wereldoorlog konden dorpssmeden de levensduur verlengen, doch tegenwoordig waagt geen enkele deskundige zich meer 

aan dit bersteUiugsproces. De laatste ja.ren is er veelvuldig Taiwanees en zelfs Russisch Virus aangetroilen . De productie schijnt 

daar beter te lukken dan in trdditionele Europese bakennatten. 


F De incubatietijd 

De tijd die het vitus nodig heeft om de mens te besmetten is zeer wisselend . Bepaalde personen hebben het vanaf de gebo0l1e. Er 

is nagenoeg niets bekend over erfelijkheid. Personen die proefondervindelijk werden blootgesteld aan het vllUS, raakten niet 

besmet. Eenmaal besmet en geprikkeld is het zeer hardnekkig. Ware epidemies kunnen dan uitbreken, met name in FrankriJK, Italië, 

Be1gië en in mindel-e mate in Nederland. Opvallend is dat het virus zicb net zo kan gedragen als Spaanse stieren. Die reageren fel 

Of! rode kleuren. I-Iet vllUS is in FrankrijK in boge mate te plikkelen door gele kleuren, in Italië door roze en in Nederland door 
. \ 

10 Tourclub Limmen 




I 

1 


1 

-I 

-I 


1 

-I 


oranje, meestal slecbts voor een periode van drie à vier weken. Daa.rna is de werking over. Een wetenschappelijke verklaring 
hiervoor is (nog) niet gevonden. 

G De levensduur 
Er zijn gevallen bekend van mensen die nooit van het virus af raakten en eraan stierven. Anderen daa.rentegen raakten het spontaan 
kwijt, maar bleven vatbaar voor nieuwe besmetting. Totale immuniteit kan optreden, maar dan dient een zeer ernstige besmet1ing 
daar aan vooraf te zijn gegaan. Zeepsop, water ,schoonmaakmiddelen en bepaalde metaalcrêmes bevorderen de levensduur in boge 
mate. Er zijn mensen die het virus vertroetelen en meenemen naar de slaapkamer als sublimatiemiddel, met alle risico's van dien. 

B Voedingsgewoonten 
Het virus leeft voornamelijk van lucllt, vet1en en olie, soms ook heliumgas en electronen. Het kan zeer lang teren op ijzerox.ide 
(roe~1) en water, maar moet uiteindelijk tocb begeven, vaak op een moment dat men bet niet verwacbt. Degene die besmet is voedt 
zicb boofdzakelijk met koolliydraten, eiwit1en, vitaminen en mineralen. Alles in grote boeveellieden. Ook bet gebruik van 
amfitamines, anabole steroïden en kunstmatig geh.-weekt bloed behoort tot bet menu van die patïenten. In Noord - Holland is 
appelgebak met koffie een veelgebruikte remedie tegen de effecten van bet virus. In Vlaanderen is Trappistenbier een kordaat 
midde~ de Fransen daa.rentegen gebruiken grote boeveelheden tafelwijn. Italianen zoekcn bun toevlucbt eerder bij middelen die in 
laboratOIia zijn ontwikkeld. In Spanje schijnen testikels van stieren genunigd te worden om weerstand te bieden aan het viJus. 

I De symptomen van de besmetting 
De verschijnselen van de besmet1ing zijn niet eenvoudig. De spieren lijden het meest en vooral de kuitspieren Deze kunnen enOIm 
in omvang toenemen. Ook de clijen kunnen hieronder lijden. Nek- en rugspieren kunnen aangetast worden, maar herstellen zich 
meestal sneL Het scbaam - en zitvlak ontwikkelt bij mensen met een boge in1muniteit, eeltplekken. Deze kunnen zicb wel versneld 
afstoten of in sommige gevallen leiden tot VOlming van uleeri (steenpuisten). Vrouwelijke patiënten kUll.llen last krijgen van 
opgezwollen of ontstoken labias majores, mannen kunnen tijdelijk genitale ongevoeligbeid krijgen. In geval van onoplettendheid 
kan bet virus voor een gekneusd scrotum zorgen. In tegenstelling tot Amerikaanse onderzoeken tast bet virus de sexuele potentie 
niet aan I Integendeel, sommige bardnekkig besmette patïenten vertonen zelfs een verboogde potentie, vergelijkbaar met clie van een 
beer. Uitdagend geklede, cbarmante dames werken aanstekelijk op de activiteit van bet virus. 
Totale uitputting komt regelmatig voor, braken en clianhee zijn daarbij geen uitzondering. Het berstel vergt vele maa.ndenDe huid 
die vele uren aan het zonlicbt en wind wordt bloot gesteld, gaat pigmentatie vertonen, van fel rood tot cbocoladebruin. 
Naast de somatiscbe symptomen dient men ook rekening te houden met relationele gevaren. Er kunnen separatieklachten ontstaan 
die langdurig van aard zijn. Ondeskunclige bantering van de symptomen leidt vaak tot crisissituaties in gezinnen. Het omgekeerde 
komt eveneens voor, het virus kan voor bindende aspecten zorgen bij mensen. El;n speling der natuur bevordert clit fenomeen, nl. 
onder invloed van bet zich snel ontwikkelende en bewegende Virus Tandemitum. Sommigen gaan beel ver om bet virus te kalme
ren met een bos gladiolen. 
Duul7.mne relaties zijn niet zeldzaam 
De financiële en economiscbe gevolgen zijn heel verschillend. Dat heeft vooral te maken met bet karaJ.,.1er der patïenten. 
Er zijn gevallen bekend van mensen clie emstige psychiatriscbe problemen kregen na de besmetting. De overdraagbaarheid hiervan 
is minder groot dan bij de somatische symptomen, maar in epidemievorm komt agressief en ook zwaar depressief gedrag voor. 
Mensen met een overmatig vetgehalte, een passief en negatief ingestelde levenswijze schijnen minder vatbaar te zijn voor besmet
ting. Bepaalde karakteriële eigenschappen in de persoonbjkheid kunnen de vatbaarheid verhogen. 
Voor de bestrijcling van het virus is nog geen politiek beleid ontwikkeld. Wildgroei en beunhazerij tieren welig, van manueel 
therapeuten, psychologen, ma~seurs, tot technici en medici. 

Deze analyse is helaas beknopt moeten blijven, maar mocht u nog vragen hebben over het Virus Biciclettum, dan mag u mij 
daarvoor beUen of mailen. Vermits ik hoop te promoveren op dit onderzoek, zijn aanvuUende commentaren zeer welkom 

Wil Lammens 

Een wolfin schaapskleren: het Virus Biciclettum De Rosa 
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ENERGETICA BU HET FIETSEN 
Wat is dat nu weer voor moeilijk woord "energetica" ? Wel, vrij vertaald is het de theorie 
over het doelmatig geblUik van arbeidsvennogen, van energie. Dat moet fietsers aanspreken, 
want er worden boeken vol over geschreven, over de juiste voecting, geblUik van de baJ1slag
meter, het gewicbt van de fiets, enz, enz. Ik wil het eens langs een andere kant bekUken 
Wat mij opvalt als ik meerij in groepen, is bet merkwaardige geblUik van de tandwie l
combinaties door vee l fietsers. Voor op het binnenblad., ach ter op de 15, 14 en zelfs 13. Toen 
ik jaJ-en geleden met beginnende renners en recreanten ging trainen, zag ik ze 's winters koffie 
malen op de 39. Nu denk ik, ja in de winter, daar kan ik nog wat bij bedenken. Meer 
omwentelingen houden de benen langer warm dan op een lagere trapfrequentie de 52 met 
moeite rond Jaijgen na de winteflUsl. Maar in het voorjaar, als het seizoen begonnen is, moet 
je als renner of als goede recreant toch al op de 52 zitten, tegenwoordig 53 . Sorrunigen 
vonden het stoer staan, "kijk eens boe goed en hoe rap ik ronddraai". Ja, zei ik dan, straks in 
de koers, zie ik je dat niet doen. "Ob, maar dan draai ik met gemak de 52". Wie vlogen er het 
eerst af in het peleton? Juist. 

Laten we nu eens uitgaan van een 
voorblad 52 of 53. Neem achter de \8 , 
dan leg je per omwenteling resp. 6, 13 
en 6,24 meter af Om dezelfde atStand 
op de 39 of 42 af te leggen, moet je resp. 13 en 14 hebben achter. WLl je wat 
ücbter rijden, dan kun je op de 52 x 19 gaan (of 39 x 16, maar hiermee krijgen 
de meesten trapfrequent ieproblemen). Zeker met 8, 9 en vooral 10 la'3Ilsen 
op de buidige pignons, büjft de ketting nog redeüjk parallel met de fietsüjn .. 
Beter nog vind ik llet om een 48 of 50 voor te nemen. 50 x 17 is hetzelfde als 
53 x \8,48 x 16 komt daar heel kort bij 6,36 m Bij 48 x 17 is dat 5,99 m 
Kijk nu eens naar de stand van de ketting bij 39 of 42 met een 13 of 14: de 
ketting loopt dWaJ'S op de tandwielen. Dat süjt enorm, geeft veel weerstand 
bij bet trdppen, kost dus extra energie. Gaat het tempo omhoog in de groep, 
dan kun Je met 42 nog één keer omlaag naar de 13 , maar met 39 is bet einde 
verhaal. Dan moet je toch naar het grote voorblad. O f men zit te springen op 
bet zadel tot de edele delen bont en bl.auw den. Het ritmisch fietsen is ven'e 
te zoeken, bet wordt barken en dit vreet energie 
Pakje nu een 48 of 50, dan heb je een veel betere spreicting op de 
achterpignon, de ketting loopt mooi recbt, veel minder süjtage van ketting en 
tandwielen, veel minder metaalweerstand., dus meer energiebehoud. Het 
geblUik van een groter voorblad geeft per definitie minder slijrage en wnjving, 
dan het gebruik van een klein voorblad. 

Conclusie: als je geen wedstrijden rijd, gooi de 52 of 5 3 eraf; vervang die door een 48, desnoods 50. Kom je nooit in de bergen, 
vervang die 39 of 42 dan door een 48 . Daalmee kun je kransen van 20 of meer ronddraaien in de winter als je de forme nog aan het 
opbouwen bent. En wees nu eerüjk, hoe vaak rij je nu 52/53 x J3 of 14? 

Wil LlllI/mellS 

6juni 2004 KojJies/op in ffpendarn, weer eens wat anders 
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KLAAS WMERDIJK STUURT BERICHTEN AAN GERARD KUIJS VANUlT OEGANDA 

Klaas is op 17 nov. 2003 vertrokken naar Oeganda om de mensen daar kaas te leren maken . Hij beeft mij sindsdien eenaantal 
malen een email gestuurd, waarvan ik de belangIijkste en leukste stukken bieronder zal samenvatten . 

Hoi Gerard, 

I 

"Je weet dat ik niet zo'n schrijver ben, maar ik zal mijn best doen . Dat ik hier aankwam met Piet en Douwe leek het er op dat 
we in die week kaas konden maken, ecbter alles liep mis. Ik ben bet botel uitgegaan om in mijn toegewezen huis te gaan wonen . 
Toen ik daar aankwam was er geen stromend water en geen bed, dus meteen maar weer terug naar het botel. De volgende dag 
weer telllg naar mijn buis en ik bad nu wel water, maar ik dacht dat water wit was! ! Nee dus bier was het bruin vies water dat 
uit de kraan kwam Ik ben gebleven maar toen ik de volgende ocbtend wakker werd en mijn voeten uit bed wilde zetten stond 
mijn hele kamer blank dus weer terug naar het hotel. Het was een hele beproeving zo in mijn eentje en er was in het begin ook 
veel regen en wind zodat ik liggend in mijn bed geen oog dicht kon doen, dan klapte er ergens een deur of raam open, vreselijk. 
Mijn Gard, Jozef, die bij het buis hoort spreekt alleen maar Oegandees, dus daar zaten we dan op ons mooie balkon. We 
begrepen niets van elkaar, hadden geen geld of eten en moesten maar zien dat we ons redden. Dat was ik gauw zat dus maar een 
sms-bericht naar de grote baas dat als er niet gauw wat geld kwam ik met het eerste bet beste vliegtuig naar huis zou gaan. 
Binnen één minuut werd ik terug gebeld en kreeg de volgende dag geld . Nu hoorde ik ook meteen hoe het allemaal zat, er was nL 
nog geen geld uit Nederland overgemaakt dus daar was het wachten op. 
Ik ben blij dat Coby er is (die is bier sinds Kerstmis en blijft twee maanden), wan t zolang ik nog geen kaas maak kunnen we 
ons samen vermaken, zoals mountainbiken. Prima land daarvoor. Coby zou ook goed alleen kunnen fietsen maar dit vindt ze 
zelf nog een beetje eng, ze wordt:1L geregeld nageroepen door Oegandese mannen en moet daar erg aan wennen. 
Het eten is bier zonder meer goed . Wij zijn zaterdag avond wezen uit eten in een goed restaw-ant, lijst met kip kerrie en heerlijke 

I 
vis en we bebben ook heel wat gedronken en alles bij elkaar kostte dit 44000 Oegandese dollars, wat omgerekend 17 Euro is. 
Woensdag gegeten en gedronken in zen pub en toen waren we slecht 3 Euro kwijt. Het levensonderhoud kost bier dus weinig. 
Wel mis ik bet fietsen op de racefiets, bet beulen tegen de wind en het schelden en ouwe hoeren tegen elkaar. Koffie dIinken bij 
Frans Spijkerman in P=erend (doe Frans maar even de groeten van Klaas en Coby) 

Als je overweegt om naar Oeganda te komen is het zeker een aanrader, want het is hier prachtig en als je misschien een vriendin 

wilt, kun je ze hier uitzoeken, alleen ze zijn wel zwart hoor, maar ze zijn gek op blanke mannen". 

Klaas en Coby 

I 
Op 28 januari meldt Coby dal ze zijn verhuisd naar een beter huis met genoeg Illimte om bezoekers te ontvangen. Er heeft zich 
een klein drama afge6lJeeld , wanl de hond JeLT is door onbekenden de keel doorgesneden.KJaas heeft inmiddels een nieuwe 
puppy besteld. 

Op 29 januari het volgende mailtj e: 
"Er zou vanuit Ocganda een sch.il1erende stoomketel gekocbt worden, maar na een week kregen we het geld dat al betaald was 
voor deze ketel weer terug gestort op onze rekening. De koop ging niet door, du s op zoek naar een andere ketel. Drie weken 
later hadden we er een gevonden in Kampala. Hadden we dat ding maar meteen in het Victoria Meer gegooid, wat een ellende . 
Deze stoomketel was 4S jaar oud cn al het regelmateriaal hadden ze er uit gejat. Dus alles moest opnieuw ingebouwd worden, 
en dan lekte bij weer brandstof en dan was er wel weer wat anders aan de hand met als gevolg heel veel problemen. Maar de 
koop was gedaan cu er hadden al zoveel mensen aan gewerkt dat we onmogelijk dat ding als nog weg konden gooien en weer 
opnieuw beginnen meI een andere stoomketel. 
Dan moet je ook ijswater hebben om kaas te maken en jullie begrijpen het waarschijnlijk al dat zat ook weer tegen. 
IsolatiemateJiaal, daar hadden ze nog nooit van gehoord dus voor dat ik dit in huis had I! . Maar goed we zijn op de goede weg 
nu, alles is nu inmiddels geïsoleerd maar ofbet allemaal goed werkt moet ik maar afwachten, dit kan ik pas nagaan als ik stoom 
heb vanuit de ketel. De mensen waar ik mee werk hebben nu nog steeds vel1rouwen in de ijswaterpomp en de stoomketel. 
TOl1lorrow is hier dan ook regehnatig te horen, maar wij weten inmiddels "ta morrow" komt nooit. Als ik straks kaas maak, 
maak ik ook een groot bord met de woorden Never 11l0re 1011l0rrow bul 10 day Toch is het ongelooflijk hoe enthousiast mijn 
medewerkers blijven, iedere dag beginnen ze met de woorden dat bet 1011J0rrow zeker gaat lukken. (maar tomOJrow komt. ...... ) 
Maar nu verder over mijn leVl:D in Oeganda. 
De eerste week samen met Iwee andere mensen van dit project in een botel vel10efd en na een week ben ik afgezet in mijn 
(prachtige) huis, geen water, geen lampen dus in het donker op zoek naar een bed, nee hoor dit gaat echt niet dus weer terug 
naar bet botel. De volgende dag weer naar het huis en er was inmiddels water, het had wel een bruine kleur, maar ik had water 
dus niet zeuren. Ook hadden 7.e een kooktoestel neer gezet, dus dachten ze dat ik het wel zou redden. Ook waren er problemen 
met de geldkraan vanuit Nederland en bad ik op dat moment geen stuiver om op mijn kont te krabben. Wat voelde ik me kloten 
Gelukkig leerde ik wat mensen kennen die me geld geleend bebben en me de eerste dagen er doorheen hebben geholpen. Maar ik 
zat met nog een probleem nL Frans Punt zou samen met zijn vrouw MagI,"th langs komen en ik bad helemaal geen spullen en 
geen geld. Ik werd toen heel boos cu beb een SMS bericht naar de grote baas gestuurd dat ik weer naar Nederland zou gaan als er 
niets zou veranderen. Ik kreeg binnen S min uten een telefoontje met de woorden: "Ik kom tomoll'ow naar je toe en regel alles 
wat je nodig hebt." Dit zou dus zaterdag worden en zondag zou Frans en Magreth komen dus ik maar wachten. Om 17.30 uur 
kwam bij me halen en zijn er bedden en van alles en nog wat gekocht. Ook gaf bij me geld zodat ik voorlopig weer even vooruit 
kon. Gelukkig zou Coby de tweede kerstdag komen dus die kon ook wat geld meenemen. Coby kwam in bet huis en vond het 
maar een oud vies huis, er was geen doucbe en in de keuken stond een ijzeren bakje met een kraan dat was alles en overal 
betonnen vloeren . Buiten zag het er allemaal prachtig uit maar binnen .. ... Dus Coby zei dat de grote baas maar eens uitgenodigd 
moest worden en dat we wel woninh'TUiI zouden plegen. Niet nodig hoor, ze zagen dat we niet lekker gingen en er werd snel 
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uitgekeken naar een ander huis en die hebben we inmiddels gekregen. Prachtig, overal tegels op de vloer, een douche met warm 
en koud water, in de keuken ook warm en koud water en kastjes, wat een luxe. We hebben hier ook ons vanuit Limmen 
meegenomen zwembad neer gezet en liggen er iedere avond in, heerlijkil Het is de gewoonte hier dat je een huishoudster in huis 
neemt, die heb ik nu dus ook. Cissy heet ze en ze is 21 jaar oud, ze maakt het eten klaar en houdt het huis netjes. Bij een huis 
hoort een "Gard", die bewaak1 het huis en aUes om het huis maakt h.ij schoon én on ze fietsen maakt hij iedere dag schoon. Dus 
Hans Frederiks ,als je van plan bent te komen neem dan vooral je fiets mee. 
Verder zijn de mensen hier prachtig en verschrikkelijk aardig maar ook erg rum. We zouden ze wel willen helpen maar d.it gaat nu 
eenmaal niet want wij hebben straks maar 4 of 5 mensen in de fabriek nodig en hebben wel meer dan 250 sollicitaties ontvangen. 
We hebben daarom besloten dat we de brieven allemaal in een kartonnen doos stoppen en daar een paar namen uittrekken, want 
iedereen heeft zo zijn eigen verhaal waarom we vooral die persoon moeten k.iezen en wij weten echt niet welke. 

Op 10 februari de volgende e-mail van Coby: 
"Ook nog even een ander minder goed rueuwtje: Volgen s onze buurman zit er in zijn of onze tuin ergens een grote slang, hij heeft 
nl zijn vervelde huid gevonden. Wij leven met z'n tweeën onder één dak en hebben een gezamenlijke tuin met een gaas hekwerk 
(op stroom) ertussen. De s lang moet volgens de buurman heel gevaarlijk zijn en daarom durf ik niet meer te zonnen in de tuin. 
Echter, dit is nog niet het ergste. Zondagnacht zijn er I\vee kogels bij de buren afgevuurd. Midden in de nacht werd ik wakker 
van gestommel bij de buren, nu hebben ze wel vaker ruzie dus lig ik te luisteren wat er gebeurt . Maru' het gestommel wordt 
gebonk op een deur net of iemand naar binnen wil die er niet doorheen mag. Ik Klaas (mijn redder) wakker gemaakt, ik zei dat er 
iets aan de hand was bij de buren en lagen wij dus met z ' n tweeën te luisteren. En toen dat geweerschot, we schrokken ons het 
rambam en bleven heel stil liggen, wat zal er verder gebeuren. (met een hartslag van 200 p.m ) en daruna nog een schot en 
meteen kwam Cissy, onze huishoudster, bij ons op de kamer of wij dat ook gehoord hadden. Ja dus en wat nu, eerst bij ons 
alles goed afgesloten en daarna de politie gebeld .... en gebeld .. .. . en gebeld. Je begrijpt het al he, als je ze nodig hebt zjjn ze ruet 
te bereiken . Met z' n drieen het afgewacht of er nog meer ging gebeuren. Er reed een auto heel snel weg gevolgd door een motor 
en toen was het stil. Wij beseften ineens dat we ook nog een Gard (Francis genaamd) hadden die in het schuurtje buiten ons huis 
sliep. We riepen voorzichtig zijn naam in het donker en ja hoor hij gaf gelukk.ig annvoord. Klaas naar beneden om te vragen wat 
er arul de hand was bij de bw'en, vertelt hij dat de buunnan zijn geweer (hij heeft een hoge rang in het leger) per ongeluk heeft 
laten afgaan. Dit leek ons een zeer onwaarsch.ijnlijk verhaal, wie doet zo iets rn.idden in nacht') Klaas weer naar boven en wij 
maar weer proberen om wat te slapen, hetgeen nu niet meer zo goed lukte. De volgende dag had onze Francis "'lOer een ander 
verhaal. Er waren rovers bij onze achterburen en deze hadden onze buurman gebeld en gevraagd om zijn geweer een paar keer te 
laten knallen zodat de rovers op de vlucht zouden gaan. Volgens Francis zijn die rovers toen via de achterkant van onze huizen 
weggerend . Ook dit verhaal geloofde wij niet omdat we duidelijk een auto en een motor hoorde wegscheuren . Ik denk dat 
Francis ons wilde beschermen en dat we vooral n.iet bang hoefden te zijn. We zijn er nooit achter gekomen wat zich toen 
werkeLijk heeft afgespeeld. Het Lijkt dat zo iets aUeen in een film gebeurt maar we weten nu dat het heel dichtbij ook kan 
gebew'en. We hebben nu wel een ander telefoon nummer van de locale politie gekregen die we "-'linnen bellen als er dergelijke 
calamiteiten gebeuren". 

Op 20 maalt ontving ik het volgende e-mailtje, dit keer weer van Klaas, want Coyb zit al lang en breed in Limmen 
"Er wordt nu bijna ieder dag kaas gemaakt v8.I1 uitstekende Oegandese kwaliteit. De meeste Oegandezen weten n.iet wat kaas is 
maar ze vinden het bijna allemaal heel lekker. Oegandesen zijn nogal arm en kunnen het zich vaak ruet perm.itteren kaas te 
kopen, dus er wordt grotendeels a8.I1 hotels geleverd. Coby is nu nvee weken thuis en nu ben ik helemaal op mijn zeLf 
aangewezen wat mij overigens goed afgaat. Ik begin mij al aardig thuis te voelen. De mensen kennen mij allemaal doordat ik 
nogal opval omdat ik mij verplaats op mijn mountainbike en nogal wit ben . Ze hebben ook al een bijnaam voor mij verzonnen: 
Muzungu. Mensen willen allemaal graag een praatje maken en langzamerhand lukt mij dat steeds beter omdat de meeste goed 
engels spreken en dat mij ook steeds beter afgaat. Het internetten moet ik zelf doen nu Coby er n.iet meer is . Ondanks dat ik 
het h.ier prima nam mijn zin heb mis ik Limmen toch wel. Fietsen op zondagmorgen en dan wat slap ouwehoeren bij Frans 
Spijkerman in PUImerend. Ik ben rueuwsgierig naar gebeurterussen van Limmen en de Tourclub en stel het zeer op prijs dat 
deze en gene mij via e-mail op de hoogte houdt. Na dit project hoop ik toch dat ik met fietsen de meesten mijn achterwerk kan 
laten zien". 

Op 23 maart het volgende e-mail bericht : 
"Alles gaat naar wens behalve dat ik kleine ontsteking aan mijn schouder heb opgelopen. Ze noemen het een inflamalioll 
waarvoor ik driekeer een injectie heb gekregen en ook regelmatig ben voor gemasseerd. Ik heb een week niet mogen fietsen mam 
nu gaat het gelukkig weer wat beter. Ik heb het heel druk met kaas maken en dat vergt ook veel energie. Ik moet alles en iedereen 
in de gaten houden en alles nalopen nl. de melk is ieder dag van een 8.I1dere kwaliteit en dus moet ik alle melk proeven en testen. 
Oeg8.I1dezn welen ook n.iet wat hru'd werken is, de heUt van de tijd zitten ze stil en nog Vl-agen ze om meer personeel. Het 
mountainbiken staat op een laag pitje omdat mijn schouder nog niet helemaal genezen is. Mijn gewicht is hierdoor met 4 kilo 
toegenomen maru' ik zal er alles aan doen om met Pasen , wanneer ik overkom voor een week, de duels op de fiets a8.I1 te gaan. 
Sinds ik in Oeganda zjt ben ik weer een praktiserend katholiek geworden en ben ik al ongeveer al 8 keer naar de kerk geweest. 
Naar de kerk gaan is erg afLien omdat het heel wat anders is als bij ons. De dienst duul1 twee uur en er zitten 1400 gelovigen in 
de kerk. Er zijn vijf diensten op een zondag en nog zijn er mensen teleurgesteld omdat niet iedereen naru' binnen k8.I1. Tijdens de 
dienst wordt er gezongen en gedanst, het swingt echt de pan uit of in mijn woorden gesproken: echie beukende muziek". 

Vriendelijke groeten van Klaas Zomerdijk in Oeganda 
e-mail adres:k1aaswmerdijk@hotmail.com 
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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 


2004 2004 
Kroone Liefting - Tourclub Limmen Kroone Liefting - Tourclub Limmen 


Tegen inlevering van deze bon 

1 TOOLSET B BB met 15 % korting, 


op a.lle modellen 


HANDIG 
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Tegen inlevering van deze bon 

2e paar FIETSSOKKEN 


voor de halve prijs 

merk.- naar keuze. 


ELEGANTIE 
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2004 

Kroone Liefting - Tourclub Limmen 


Tegen inlevering van deze bon 

1 KABELSLOTJE 


voor racefietsen 

20 % kortinl!, 

VEILIGHEID 
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Kroone Liefting - Tourclub Limmen 


Tegen inlevering van deze bon 

lBAANPOMP BBB 


15% korting 

KRACHT 
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INSCHRIJVING ALS LID VAN TOURCLUB LIMMEN 


Door onderstaande strook volleclig in te vullen, in te leveren ofop te sturen, kunt u lid worden van 
Tourc1ub Lirrnnen. 
De contributie bedraagt € 7 ( zeven euro) per jaar. Wij vragen bij de inschrijving eenmalig € 3 voor 
inscluijfkosten. De contributie wordt jaarlijks in augustus van uw rekening afgeschreven, als u ons 
daarvoor heeft gemachtigd tenminste. Als u het lidmaatschap opzegt, client de contnbutie van het lo
pende kalendeIjaar nog gewoon voldaan te worden 

Stuur de ingevulde strook op naar: 

TOURCLUB LIM:MEN 

T.a.v. de penningmeester / ledenadministratie 


GERARD KUIJS 

Alkmaarderstraatweg 52 

1901 DC CASTRICUM 


ti 0251 656779 

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


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

Ik meld mij aan als lid van Tourclub Lirrnnen 

- Ik machtig Tourc1ub Limmen de contributie jaarlijks van mijn rekening afte schrijven *) 
- Ik betaal op andere wijze en wel. ... .. ... ... .......... ... **) 

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

Naam en voorletters 

Voornaam ofroepnaam 

Adres. 

Postcode en woonplaats .. 

Geboortedatum . ... ... .... .. ... ... . ..... . 

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


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


Bankrekening 

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


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