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TOURCLUB LIMMEN 

Leo is lid van TeL sinds 1979/80. In 1997 voorzitter 
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 lid van 
TeL. In het bestuur sedert 1994. Het liefst zit hij aan 
kop bij de snelle groep. Gerard rijdt gemiddeld 6000 
km's per jaar Gerard is een omnisporter: schaken, 
skieen en schaatsen zijn hem net zo lief als fietsen. 

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

Marco is helemaal gek van mOlllltainbiken. Bezoekt 
half Europa hiervoor. fietst dagelijks naar zijn werk 
in Zaanstad. Is bij de tourclub gekomen omdat zijn 
schoonvader, Wim Zonneveld, daar natuurlijk 
stevige verhalen over kon vertellen. Zijn racefiets 
heeft Marco onlangs van de hand gedaan. 

Gerrie kreeg het fietsen met de paplepel ingegoten van 
zijn vader, WiIIl. 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 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel inAlkmaar onder nummer 

37100952 als vereniging met beperkte handelingsbevoegdheid. 

Statutair gevestigd te Linunen, Molenweg 37 

De vereniging beoogt het recreatieve fietsen in de regio Linunen te bevorderen. 

Het lidmaatschap bedraagt € 10,-- per jaar. Deze wordt na machtiging automatisch van de 

rekening afgeschreven. 

Het bankrekeningnummer is 3364 07 939 

2 Tourclub Lirrunen 

I 

mailto:marco.moes@I2move.nl
mailto:willycycling@tiscali.nl
mailto:mail:C.Denneman@quicknetnl
mailto:gerard.kuijS@12move.nl
mailto:leotilly@casema.nl


3eJaargang NummerS 
Januari 2005 

INHOUDSOPGAVE 

Artikel Bladzijde 

Bestuursamenstelling 2 

Colofon en inhoudsopgave 3 

Van onze voorzitter 4 

Financieel overzicht van de penningmeester 5,6 

Agenda 2005 wegprogramma 7 

Agenda mountainbikers 8 

Helm, ja of nee 9 

Koersen inBeverwijk, stukje Fietsproza, 

Wist u dat 10 

MfB - verslagen 11,12 

Gedragsregels voor MfB en veldrijden 13 

Verslag Triangeltocht 14, 15 

Stoppen met werken, infonnatief artikel 16 

lnfonnatie en inschrijving Driedaagse juni 

en deelname MfB - tochten 17 

Pensioen, stukje poëzie 18 

I 


I 


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 Lammens. 


Copy kan naar W. Lammens gestuurd wor


den, bij voorkeur per E- mail, opgemaakt in 


Word. 


Het drukwerk wordt verzorgd door de Druk


kerij van hetDAC - HEILOO, onderdeel van 


GGZ Noord - HollandNoord 


Hier draait het allemaal om ..... 
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VAN DE VOORZITIER, 

Sportvriendmmenenvriende~ 

Op de eerste plaats natuurlijk nog de beste wensen voor het komend jaar Veel voorspoed en uiteraard 

een hoop fietsplezier én: fiets veilig! 

Het is de vijfde "Fietsbel" welke jullie zojuist uit de brievenbus hebben gehaald. 

Willy Lammens heeft de ingezonden stukjes weer tot een prachtig geheel gesmeed. U krijgt een aantal 

verslagen van fietstochte~ uiteraard de belevingen van onze mountainbikers die regelmatig verre oorden 

opzoeken voor hun hobby. Verder een paar literaire stukjes en veel informatie van onze sponsors. 


Wat ik aan jullie wil vertellen is het volgende; 

Zoals jullie weten vertegenwoordig ik de Tourclub in een klankbordgroep die het proces volgt met 
betrekking tot de fietsmaatregelen in het Noord Hollands duingebied, beheerd door de PWN. Eind 
september bezocht ik een vergadering waar de ontwikkelingen rond de proefregeling fietsen op 
onverharde paden aan de orde kwamen. Doel van de regeling is de onderlinge hinder tussen 
wandelaars en fietsers op onverharde paden terug te dringen. Parallel aan dit proces onderzoeken 
Duinberaad en de PWN wat de voor-en nadelen zijn van een eventuele MTB-route in het 
duingebied. Dit is met de Provincie afgesproken. Het resultaat van dit onderzoek zal begin 2005 
tegelijkertijd met de evaluatie van de proefregeling beschikbaar zijn. Hierdoor wordt het mogelijk 
een goede afweging te maken wat uiteindelijk tot een besluit van de Provincie moet leiden. Nadat 
dit besluit is genomen zal het worden uitgevoerd. 

Het tweede punt is de helmplicht welke besproken werd tijdens de leden vergadering op 29 
oktober 2004. Vanaf2005 is het verplicht een helm te dragen tijdens de ritten op de eerste zondag 
van de maand en tijdens andere door de tourclub georganiseerde tochten. Het besluit is genomen 
mede naar aanleiding van enkele ernstige ongevallen welke dit seizoen plaats vonden en waarbij de 
helm opnieuw goede beschenning bood voor de "slachtoffers". Het bestuur voelt zich 
verantwoordelijk voor het welzijn van de leden en wil deze verantwoordelijkheid ook nemen en 
uitdragen. 

De contributie wordt met ingang van 2005 verhoogd naar € 10, - per jaar. Dit is noodzakelijk 
vanwege de hogere kosten die ons toch ook treffen. En zoals het goed kasbeheer betaamt, willen 
we toch enige financiële reserves opbouwen. Het geld zullen wij goed besteden en misschien over 
een aantal j aren weer kunnen gebruiken om een set wielerkleding voor de leden tegen sterk 
gereduceerde prijs te kunnen aanschaffen. 

Voor de plannen van het komende jaar verwijs ik graag naar de touragenda in dit blad. We starten 
met een openingsrit op de weg 3 april 2005 . Het is dan al zomertijd en we nemen tijdens de rit 
rustig de tijd om even bij te praten. Voor de mountainbikers ligt het even anders. Die fietsen het hele 
jaar door. We moeten nog maar eens denken aan een openingsrit voor deze leden. Suggesties zijn 
welkom. 

Leo Vermeulen Mede namens mijn familie wil ik iedereen bedanken 
voor de vele attenties en betrokkenheid in het 
afgelopen jaar bij het overlijden van onze ouders. 
In het bijzonder dank aan het bestuur voor de 
prachtige bloemstukken. Dit alles heeft ons zeer 
geholpen bij het verwerken van het verlies. 
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VAN DE PENNINGMEESTER 
Specificatie Uitgaven: 

Overzicht Inkomsten en Uitgaven 2004 Attenties € 135,90 
Jaarvergadering € 301 ,70 
Vijfprovinciën tocht € 55,45 

Totale inkomsten 2004 € 2.552,10 Bankkosten € 111,85 
Totale uitgaven 2004 € 2.891,88 Administratie kosten € 105,00 
Nadelig saldo € 339,78 Mountainbike weekend Willingen € 75,00 

\érzekering + K. v-K € 97,15 
Bijdrage etentje bestuursleden € 225,00 
Clubblad € 1.031,73 

Specificatie Inkomsten: Voorrijkosten € 68.60 
Contributies € 1.875,00 Bijdrage Ronde van Limmen € 450,00 
Sponsorbijdragen € 500,00 Nabestelling kleding € 222,00 
Rente € 177,10 Bijdragen in toertochten € 12,50 
Totaal € 2.552,10 Totaal € 2.891,88 
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De penningmeester heeft over dit overzicht uitJeg gegeven tijdens de jaarvergadering. We herhalen dit hieronder. 
Enige toelichting op de inkomsten. 

Contributies: 

Tourclub Limmen heen inmiddels 255 leden. Omdat de kosten de laatste jaren behoorlijk zijn toegenomen, is er tijdens de 

afgelopen jaarvergadering besloten tot een contributie verhoging van 7 ,00 naar € 10,00. Wij zitten dan weer op een contributie 

van een tienlje en dat willen voorlopig ook zo houden. Hierdoor zijn contributie inkomsten voor 2005 begroot op € 2.550,00 


Sponsorbijdragen: 

Onze sponsors Kroone Liefting en De Triangel Groep BV hebben afgelopen jaar ieder een geldelijke bijdrage gegeven van 

€ 250,00. Ook voor volgende jaar hebben ze een zelfde bijdrage toegezegd. 


Rente: 

De huidige rente is laag en ons saldo is behooriijk afgenomen. Voor 2005 verwachten wij een rente op ons banksaldo te 

ontvangen van € 150,00 


Enige toelichtingen op de uitgaven: 

Attenties: 

Dit betreft meestal een bloemelje of een fruitmandje voor iemand die wat vervelend heeft meegemaakt. 

Dit jaar is mij dat ook overkomen door het overlijden van mijn beide ouders kort achter elkaar. Beide keren werd er namens 

Tourclub Limmen een prachtig bloemstuk verzorgd waarvoor nogmaals mijn hartelijke dank. 


Jaarvergadering: 

Op onze jaarlijkse ledenvergadering op de laatste vrijdag van oktober wordt er naast de koffie met koek ook altijd enkele 

consumpties aangeboden. Wij hopen hiermee o.a. zoveel mogelijk leden naar de jaarvergadering te lokken. 


Vijf provincien tocht: 

Een zeer geslaagde driedaagse toertocht waaraan slechts 14 personen deelnamen. Namens Tourclub Limmen zijn er enige 

consumpties aangeboden. 

Voor het jaar 2005 staat er weer een driedaagse op het programma in het weekend van 5-6-7 juni. 

Het maximaal aantal deelnemers is 25. Vraag aan degenen die vorig jaar hebben meegedaan hoe leuk het wel niet was. Dus zorg 

dat jij je snel opgeeft, want vol is vol. 


Bankkosten: 

Wij maken al jaren gebruik van een ledenadministratiepakket van de Rabobank 

Tevens telebankieren wij ook bij de Rabobank en hebben een contract bij Interpay voor de automatische incasso van de 

contributie. De kosten voor 2005 worden begroot op € 150,00 


Administratie kosten: 

Dit betreffen grotendeels telefoon- porto- en papier- en computerkosten. Van veel leden heb ik reeds een e-mail adres in de 

administratie. Aarzel niet, stuur een mailtje naar de penningmeester, dan heeft hij meteen je e- mailadres, als we dat nog niet 

hebben. In de toekomst willen wij ook via dit medium onze leden kunnen informeren. ~ 

Het e-mail adresis: gerard.k.ui j saI 2mc)\"c .Il!~ 
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Mountainbike weekend Willingen: 

Dit was een zeer geslaagd weekend waaraan 15 leden deel namen. Tourclub Limmen heeft ook hier enige consumpties 

aangeboden aan de deelnemers. 


Verzekeringen en Kamer van Koophandel 

Wij hebben een aansprakelijkheidsverzekering lopen bij Interpolis. Als er iets gebeurd waarvoor Tourclub Limmen aansprakelijk 

gesteld kan worden dan zou hier een beroep op kunnen worden gedaan. Gelukkig hebben wij dat nog nooit hoeven doen. 

Tourclub Limmen staat geregistreerd in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel waarvoor een jaarlijkse 

contributie verschuldigd is. De kosten voor verzekering en K.v.K. zijn voor 2005 begroot op € 100,00 


Bijdrage etentje bestuursleden: 

De bijdrage van Tourclub Limmen voor het etentje van de bestuursleden was € 37,50 per persoon. Wij zijn met 6 bestuursleden 

dus 6 x 37,50 = € 225,00 Voor 2005 is een zelfde bedrag begroot. 


Clubblad: 

Twee keer per jaar versturen wij ons clubblad "De Fietsbel".Dit jaar zijn de kosten iets hoger uitgevallen als begroot. 

Voor 2005 begroten wij de kosten op € 950,00 


Voorrijderskosten: 

Tourclub Limmen organiseert ieder jaar diverse toertochten die vaak door bestuursleden en gewone leden worden uitgezocht en 

voorgereden. Het kopje koffie met gebak wordt dan door de tourclub betaald. 

Mocht iemand ook een idee hebben om een toertocht te organiseren dan weet men hoe dit werkt. 


Bijdrage Ronde van Limmen: 

Dit was de derde en tevens laatste keer dat Tourclub Limmen hiervoor een jaarlijkse bijdrage van € 450,00 heeft gegeven. 

In het verleden was er één bestuur voor zowel Tourclub Limmen als het Wieier Comité Ronde van Limmen. 

Ook het Wieier Comité had nog enige reserves toen de Ronde van Limmen ter ziele was gegaan. 

Toen er vanaf 2002 een nieuw bestuur is samengesteld om de Ronde van Limmen nieuw leven in te blazen, is er afgesproken 

dat uit deze reserves drie jaar lang een jaarlijkse bijdrage van € 450,00 wordt geleverd. 

Ook voor 2005 wordt de Ronde van Limmen weer georganiseerd en is er voor de Tourclub Limmen leden een aparte wedstrijd 

waar aan kan worden deelgenomen. Wij hopen uiteraard dat veel leden zullen doen en bedenk daarbij dat meedoen belangrijker is 

dan winnen !!! 


Nabestelling cJubkleding: 

In 2003 hebben 145 leden tegen een zeer gereduceerde prijs de nieuwe Tourclub Limmen kleding kunnen kopen. 

In 2004 was er nog een mogelijkheid een nabestelling te doen. Met name om de nieuwe leden de mogelijkheid te geven deze 

kleding te kunnen kopen hebben wij nog een kleine korting hierop willen geven. Uiteindelijk hebben 25 personen een 

nabestelling gedaan . In 2005 is er geen mogelijkheid om kleding na te bestellen. 


Bijdragen in toertochten: 

Meestal betreft het hier pontgeld. In het verleden was het zo dat, als wij met een toertocht een overtocht met een pont hadden, 

er spontaan iemand was die dat voor zijn rekening nam. Echter, tijden veranderen maar mocht iemand de oude traditie weer 

doen herleven dan wordt dat zeer op prijs gesteld. 


Gerard Kuijs, penningmeester 

EEN KIJKJE IN HET LEDENBESTAND 

Eind 2001 had Tourclub Limmen 209 leden; eind 2002 waren er 217, eind 2003 &1eeg het aantal naar 241 en aan het eind van dit 

jaar zijn er 256 leden. Zes opzeggingen en 21 nieuwe leden zorgden voor dit getal. 

De nieuwe mensen zijn 

Ruud Uh\., Castricum; Piet Bozelie, Heiloo; Wim Leering, Heiloo; Rein de Jong, Uitgeest, Jan Jager, Heemskerk; Ferry Pepping, 

Limmen; Arie de Graaf, Castricum; DAvid Vonka, Alkmaar, Wim Albers, Heiloo; Gabi Albers, Heiloo; Hidde Brugman, 

Castricum; Hans Teeling, Castricum; Ab Welbedacht, Heemskerk; Anton Heymans, Castricum; Aris Blok, Bakkum; Aad Duin, 

Castricum; Micha de Heus, Castricum; Fred Pronk, Heerhugowaard; Ton Koopman, Assendelft; Jan Punt, Limmen. 


Opzeggingen: Jan Kulk, Heiloo; Marcel de Graaf, Diemen; Theo Dekker, Limmen; Gerard Doets, Groet; Ruud Uhl, Castricum; 

Rein de Jong, Uitgeest. 


Wie graag een complete ledenlijst wil hebben, kan die verkrijgen bij de penningmeester. Even een mailtje naar: 

gerard.kuijs@12move.nl 
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DE AGENDA VOOR 2005 

W NDAGRJITEN OPDEWEG 

Behalve op de speciaal vermelde zondagen, vertrekken op Hoek Visweg I Oosterzijweg, 

iedere zondag: 

Groep 1 om 8.30 voor een afstand van 80 -100 km, snelheid 35 -40km/u 

Groep 2 om 8.45 voor een afstand van ca. 80 km, snelheid 30 - 35 km / u 


APRIL 
Zondag 3 april 
Openlogsrit naar npendam, ca. 100 km o.l.v. Willy Larnmens 
\értrekken om 8.00 uur bij Café de Lantaarn 

Zondag 24 april 
De zondag na de Ronde van NH lekker uitpeddelen, zeer rustig tempo!!! ! ! ! ! ! !. Leiding: Gerard Kuijs 
Vertrekken op de bekende hoek om 9.00 uur. Afstand ca. 90 km. 

l\Irr 
Zondag1mei 
VO<)Ijaarstocht naar Breezand, via de duinen langs Camperduin. De bollen staan dan weer volop in bloei. Vertrekken om 
8.00 uur bij Café de Lantaarn. Leiding: Leo Vermeulen (onder voorbehoud). Afstand ca. 120 km. 

JUNI 
Opgelet: deze maand hebben we een afwijkend programma!!!!! 
Zondag 5 juni: Dit is een gewone zondag! !!!!!!!! I!!!!!!!!! 

~ 
'a,.r' 

Vrijdag 3 tot en met zondag 5 juni 
DeGROTERIVIERENOMLOOP 
Kijk op pagina 17 voor meer informatie 

Zondag 19 juni 
De TRIANGELTOCHT; o.l.v. Gerard Kuijs. Bestemming nog onbekend, maar vermoedelijk een tocht van ca. 145 km. 
De koffie wordt aangeboden door De Triangel Groep. Vertrekken om 8.00 uur bij Café de Lantaarn 

JUli 
Zondag 3 juli gaan we onder leiding van Leo \érmeulen naar Medemblik. Vertrek bij de Lantaarn om 8.00 uur. Ca. 120 km 

AUGUSTIJS 
zondag 7 augustus: De bestemming van deze tocht is ook nog onbekend, maar we zijn in onderhandeling met een clublid 
dat zijn naam aan die tocht zou willen verbinden. In ieder geval rijden we op die dag, vertrek bij de Lantaarn om 8.00 uur 
bij Café de Lantaarn. Afstand wordt later bekend gemaakt. 

SEPTEMBER 
zondag 4 september: De slotrit van TC Linunen. Wij onderzoeken de mogelijkheid om hiervan een rondje Usselmeer te 
maken, met een oversteek van Stavoren naar Enkhuizen ofomgekeerd. Nader nieuws in de volgende Fietsbel. 

OK1OBER 
Vanaf 30 oktober rijden alle groepen samen. Vertrek om 8.45 VlSWeg I Oosterzijweg 
En denk aan de WINTERTUD !!!!!!! Afgelopen tijdwisseling was er iemand een uur te vroeg op de hoek (we noemen 
geen naam). 

Vrijdag 28 oktober: 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 


in de Lantaarn 

aanvang 20.30 uur 
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MTB - PROGRAMMA 2005 
Belangstellenden voor een of meerdere tochten kunnen dit d.m.v. een mail~e aan zonneveld 18@Zonnet.nl of 
marco.moes@12move.nl kenbaar maken (een belletje mag ook) Wij houden de deelnemers dan op de hoogte over vervoer en 
tijdstip van vertrek. 

Zaterdag 8 januari 2005 
8' A TB strandrace Egmond PierEgmond 
Voor alle liefhebbers van het strand een bekende race. 

Voor overige informatie en om in te schrijven kijk op de website: www.egmondpieregmond.nl 


Zaterdag 5 februari 2005 
IJ e Schwalbe Veldtourtocht in Nunspeet 
Adres: Kantine De Zilvermeer, Industrieweg 50; Start 9.30 - 10.30 uur 

Mogelijke afstanden: 30, 45, 60 km door de bossen en een groot gedeelte over de heide. 


Zondag 6 maart 2005 

De 8 van Oost -Brabant en de Mega ATB tocht gecombineerd in één prachtige rit! 

Een tocht door het land van Cuijk, met een attractief parcours door de bossen van Gassel, Mill en Sint Anthonis! De echte 

ATB'er loopt niet weg voor een 100 km tocht! Een lus van 40 km en een lus van 60 km. Nieuw in 2005 is de 80 km tocht'! Er 

kan in 2005 dus een keuze gemaakt worden tussen 4 verschillende afstanden' 


Zondag 3 april 2005 
Veluwe tocht 
We rijden hier over een volledig uitgepijlde route van ca. 55 km over de veluwe nabij Rheden. Onderweg moeten verschillende 
heuve!~es beklommen worden. 

n.b. Dit is geen georganiseerde tocht 

Zaterdag 7 en zondag 8 mei 2005 
FIETSCHALLENGE EDITIE 2005 
De Shimano FietsChallenge is als allergrootste Race & MTB Cyc!o van de Benelux voor veel tietsfanaten een sfeervolle opening 
van het cycJosportieve wielerseizoen. Het tweedaagse spektakel, met start en finish in het Belgische 's Gravenvoeren, biedt 
zowel aan mountainbikers als aan wegfietsers een veelzijdig parcours door een prachtig landschap. De evaring leert echter dat de 
meeste deelnemers geen oog en rust hebben voor de ansichtkaart waarin ze zich bewegen. Verbetering van de tijd van vorig jaar 
of het voorblijven van je fietsvrienden is tenslotte het doel. 
De mountainbikers bijten op zaterdag 7 mei het spits af van de vijfde onverharde versie door de heuvels van de Voerstreek aan 
te vallen over 30 of 60 km . Zondag 8 mei staat de negende editie van dewegchallenge op het programma en kiezen de deelnemers 
voor 100 of ISO km louter asfalt. 
Let op! Om te kunnen deelnemen dient zelf in te schrijven, dit kan op de website www.fietschallenge.nl 
De mtb - afdeling van TCL zal alleen zaterdag deelnemen. Het is niet de bedoeling dat we gaan overnachten (op eigen 
gelegenheid kan natuurlijk wel, als je er vroeg bij bent om te reserveren). 

Van vrijdag 3 tot en met zondag 5 juni 2005 

DRIEDAAGSE IN DUITSLAND: BIKE FESTIVAL W ILLIN GEN 

Na het grote succes van het afgelopen jaar herhalen we de trip naar het Duitse Willingen (nabij Winterberg in Sauerland). 

Afhankelijk van het aantal TCL - aanmeldingen, boeken we een huis of huisjes. Men dient zelf voor de tocht in te schrijven (en 

te betalen), dit kan op de website www.bike-willingen.de 

Er kan gekozen worden uit verschillende afstanden varierend van 50 tot 130 km. Onderweg is er voldoende ravitaillering en er 

zijn verschillende EHBO - posten. 

Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit 

Zaterdagochtend met eigen vervoer en op eigen gelegenheid naar Willingen (wel in onderling overleg, om het aantal auto's te 

beperken (reisafstand is ca 400 km, zeg maar 4 uur rijden) .. 

Zaterdagmiddag: na aankomst op het ovemachtingsadres kan het festivalterrein bezocht worden. Alles op MTB - terrein is hier 

te koop. Tevens worden de startnummers afgehaald. 

Zaterdagavond: pastaparty. Onder leiding van chef - kok Gerei Z wordt een pasta,aaJtijd geserveerd. 

Zondag: het grote gebeuren, de MTB - tocht 

Zondagavond: in overleg zal een restaurant worden bezocht om de honger te stillen en de dorst te lessen (voor eigen rekening). 

Maandagochtend: terugreis vanuit Wtllingen 


De totale kosten worden geschat op € 175,- (reis, verblijf en deelname). Bij aanmelding € 75, vooruit betalen aan onze penning

meester. Inschrijven via het formulier op bladzijde, maar zelf aanmelden bij de organisatie in Willingen voor het start
bewijs I!!! !! '!! 

Overige informatie bij Gerei Zonneveld en Marco Moes. 
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VALHELM JA OF NEE? 
Is het eigenlijk geen verspilde moeite om hier nu een artikel te gaan schrijven over wel ofniet een 
valhelm dragen tijdens fietstochten die een recreatiefkarakter hebben ofzouden moeten hebben? Je 
kunt een lang verhaal kort maken. In wielerwedstrijden staat dit punt niet ter discussie. De DCI schrijft 
helmplicht voor, de bonden nemen het over en de renners zetten hem op. Goed, dat is ook niet allemaal 
zonder slag ofstoot verlopen, er moest eerst een dodelijk slachtoffer vallen voordat de profs eindelijk 
overstag gingen. Wat ikdan niet snap is dat helmplicht in competitieverband zonder meer geaccepteerd 
wordt, ofdat nu weg-, baan- veldritwedstrijden ofcyclosportieven zijn, de helm wordt gedragen. Maar 

als recreatieve fietsclubs de helmplicht 
willen instellen, dan wordt er gemekkerd. 
"Moet jij nodig zeggen", hoor ik sommi
gen opmerken. Ja, ik heb vroeger 
gekoerst en toen droeg ik een helm. En 
er is een tijd geweest dat ik vond dat ik 
lang genoeg met een helm (lees: worsten 
in een band verstrengeld) had gereden, 
blij dat ik er van afwas. Maar sinds ik 
aan toerfietsen in clubverband ben gaan 
doen, heb ik teveel nare valpartijen 
gezien en heb weer voor een helm 
gekozen. Ook als je alleen rijdt is het 

dragen van een helm aan te raden. Het gevaar zit immers vaak in een klein hoekje. Je moet permanent 
rekening houden met onverwachtse situaties in het verkeer 
De valpartij tijdens de sluitingsrit in september, tussen Medemblik en Kreileroord, eiste slachtoffers. Het 
had erger kunnen zijn als de drie betrokkenen geen helm hadden gedragen. Jan Bruin was er erg aan 
toe, maar zonder helm had hij zeker en vast een schedelbasisfractuur ofander hoofdletsel gekregen. 
Zijn helm brak bijna in tweeën (zie bijgaande foto) . Henk Bosman liep een schouderblessure op, de 
helm is danig beschadigd maar bespaarde hem hoofdletsel. De derde man Jaap Kremer, had op een 
schaafwond aan het been na, gelukkig geen blessures. 
Ik heb mensen horen zeggen dat een helm niet oogt, het is niet charmant. Toen ik vroeger begon met 
koersen, dat was in de tijd dat de mussen nog roofvogels waren, was je trots om een helm te kunnen 
dragen. Het was een statussymboo~ want daarmee benadrukte je dat je coureur, renner was. Aan de 
stand van de helm op het hoofd kon je veel van het karakter ofde gemoedstoestand van de renner 
aflezen. Als je uitgewoond over de finish kwam, hing de helm op één oor, het bandje nagenoeg los. Als 
je de wedstrijd eerder beëindigde, nam je de helm afen hing die dan aan het stuur en reed je met een 
mistroostig gezicht over de finish, konden de jury en het publiek zien dat je er mee stopte. De helm over 
de ogen betekende dat je tot het uiterste ging, op de kruin naar achteren geschoven was voor de lol
broeken ofdegenen die geen hoge pretenties hadden tijdens de wedstrijd. En wat een mooie handeling 
was het om na een succesvolle koers, afte stappen, heel langzaam het bandje los te doen en plechtig de 
helm afte nemen, samen te knijpen en in de zak van je koerstrui te stoppen. Veel renners bevestigden 
een medaillon van de heilige maagd Maria ofvan Sint Christoffel (patroon van de reizigers) aan de helm. 
Dat moest extra bescherming afroepen. Ofhet hielp? Ja, net zoveel als bidden tot de heilige Antonius 
als je wat kwijt was. 
Tijden zijn veranderd. Niks geen statussymbool meer die helm, iedereen draagt hem, kleine kinderen, 
Amerikaanse toeristen op een damesfiets. Als ik nu uitgewoond ben, kan ik dat camoufleren met een 
helm die het grootste deel van mijn hoofd bedekt en mijn bloeddoorlopen ogen verstop ik achter de 
zonnebril. Waar is de dramatiek en symboliek gebleven? Welke rol kan een moderne helm daar nog in 
spelen? Zet hem toch maar op mensen. Tot in het nieuwe seizoen, met helm. 
Willy Lammens 
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KOERSENINBEVER~JK 

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Verscheidene toerfietsers houden er van om elkaar te bekampen, of willen soms gewoon 
eens lekker meerijden in een wedstrijd. Dat is mogelijk bij de Beverwijkse Rennersclub Kennemer\and. De BRCK beschikt over 
een geheel afgesloten parcours, hetgeen op en rond de voonnalige stortplaats in Beverwijk is aangelegd, ten noord - oosten van de 
Zwarte Markt. Het is een selectief parcours, met een klimmetje erin en een lengte van ca. 1250 meter. Er zijn fietsers die hier 
komen trainen om bijv. naar de Mannotte te gaan en het als zeer zwaar beschouwen. Natuurlijk, iedere 1200 meter dat bultje op, 
waar dan ook eens knikje extra omhoog in zit, gaat in de benen zitten. Zeker als je niet gewend bent aan dat constante optrekken, 
inhouden, weer optrekken enz. En dat ruim één uur achter elkaar. 
De liefhebbers van deze koersen (veel niet - licentiehouders) lcunnen vanaf het begin van de zomertijd op dinsdag 29 maart 2005 
terecht. Nonnaal wordt er gereden op maandagavond, maar vanwege Pasen is de eerste keer op dinsdag. Dat geldt ook voor 
Pinksteren, dan rijdt men niet op maandag, maar ook op dinsdag,17 mei. Het startschot valt altijd om 19.00 uur, waarna de renners 
één uur en tien ronden om de eer strijden. Echter niet alleen voor de eer, want er zijn ook geldprijzen te verdienen. Behalve 
dagprijzen wordt er een eindklassement opgemaakt. Het prijzengeld is afkomstig uit de inschrijfgelden, dat bedraagt twee euro per 
persoon. Men moet vanzelfsprekend over een deugdelijke fiets beschikken en valhelm is verplicht (waar hebben we dat meer 
gehoord?). 
In het afgelopen seizoen zijn 24 wedstrijden gehouden. Er is veel belangstelling, gemiddeld namen 42 renners deel, hetgeen maar 

eens aantoont dat BRCK daarmee voorziet in een behoefte. Ieder jaar is er wel een aantal renners dat een KNWU - licentie 
aanvraagt om daannee bijv. in plaatselijke criteria te kunnen optreden. Tijdens de koers houdt een jury met daarin KNWU 
gebreveteerden, de gang van zaken nauwkeurig en streng bij. 
Heb je belangstelling, kom eens kijken op de maandagavonden. 

Wun Zonneveld 

DE FlETS 

Een fraai staaltje van "soft technology", zachte, ambachtelijke techniek, is de fiets . Vrijwel alle voordelen van deze techniek 

vinden we hier terug. 

Om te beginnen: het voordeel van de menselijke maat. Evenals iedere vonn van techniek, vergroot ook de fiets onze mogelijkheden, 

maar, hij overtroeft die mogelijkheden niet. Hij blijft binnen de perken van ons organisatietalent. We houden hem in de hand . De 

fiets zal nooit met ons op de loop, of aan de rol gaan. Het aangepaste, menselijke karakter van de fiets houdt ook in dat echt 

ernstige ongelukken eigenlijk uitgesloten zijn. Een val met een fiets kom je al snel te boven. 

Een tweede voordeel van de soft technology is haar vriendelijkheid ten opzichte van het milieu. Ook dit voordeel komen we weer 

bij de fiets tegen. Anders dan de auto, spuit de fiets geen schadelijke stoffen in de lucht. En verder: de aanleg van fietspaden en 

eenvoudige wegen betekent een ingreep, maar deze is door het natuurlijke milieu toch heel wat beter te verwerken dan de giganti

sche voorzieningen die het autosysteem met zich meebrengt. 

In de derde plaats biedt de fiets het typische soft technology voordeel van het geringe energieverbruik. De fietser redt het zelfs 

helemaal met zijn eigen spierkracht. Extra energie is niet nodig. 

Tenslotte levert de tiets ook het sociale winstpunt van de soft technology op. De fiets vonnt, bijvoorbeeld door de productie van 

lawaai, geen bedreiging voor menselijke communicatiepatronen. Met zijn tweeën fietsend kun je rustig met elkaar converseren. 


Een tekst van de auteur Hans Bouma uit zijn boek "Dagen van je leven" 

WIST U DAT. .......•............... 


Harry Wullings helemaal verliefd is geworden op fietsen in Italiê ? 

Harry dat eigenlijk alleen maar doet om bruine benen te krijgen ? 

Mark Admiraal verslaafd is geraakt aan de Marmotte ? 

Mark een heel enthousiaste verslaggever is en ook stukjes schrijft? 

dat Mark in zijn enthousiasme vergeet ze in te leveren? 

een groepje TCl - leden gaat deelnemen aan de zware Dolomietenmarathon, helemaal in Noord - Italië? 

er eind november heel wat leden onderuit gingen op de nieuwe, rood gekleurde fietspaden toen het gevroren had? 

dat Frans Punt bij zo'n valpartij zijn heupbeen gescheurd heeft? Wij wensen hem veel sterkte! 

Kees Denneman zijn eerste hele marathon heeft gelopen, helemaal in Istanbul ? 

Frank Kramer zijn hart verpand heeft aan de Atlantische kust in Frankrijk, maar zijn fiets nooit meeneemt? 

Frank zijn landhuis in Frankrijk ook verhuurt aan TCl - leden? 

John Vader van Kroone Liefting plannen heeft om op een woensdagmiddag 'n fietstocht in West - Friesland uit te zetten? 

we intussen heel wat fietsende opa's in de club hebben ? 

de nieuwe opa's heel vertederd over hun kleinkind met elkaar praten ? 

Wil Lammens zijn mountainbike verkocht heeft omdat hij liever aan veldrijden doet? 
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MOUNTAINBIKE ERVARINGEN 

STRANDRACE SCHEVENINGEN 
Ondanks het slechte weer gingen we vol goede moed richting Scheveningen. De een wat beter in vorm dan de ander, maar 
toch hadden we er allemaal zin in om eens lekker te gaan knallen op het Scheveningse strand. Na de gebruikelijke sanitaire 
stop, waarbij Marco bijna knock-out ging doordat hij vol tegen een steigerpijp opliep, was het tijd om ons te gaan prepareren. Is 
de bandenspanning in orde, wat trek jij aan? We leken wel een stel meiden die een avondje uitgingen. Tijd om in te rijden was 
er niet meer dus op naar de startvakken, alwaar we er achter kwamen dat we pas in het 4de vak stonden (na de 
licentiehouders, na Mammoetrijders en na nog een of ander prominentenvak) al met al geen goede uitgangspositie als je weet 
dat je na 100 meter direct in een fuik terecht komt. Deze benarde positie dachten we te voorkomen door van de boulevard af 
te springen en dan de fuik voorbij te rennen . Dit lukte Jan wet maar voor mij was er een snuggere die maar even gestrekt voor 
me ging liggen. Gevolg direct 150 meter achterstand op Jan en vele rijders tussen ons in . Ondanks alle inspanningen lukte het 
me dan ook niet om bij hem te komen . Gerri haalde ik nog wel bij, maar die zat niet lekker in de race en daarom besloot ik om 
met een groepje snelle mannen de jacht op de snelste in te zetten . De een na de andere haalden we in (hadden heen de wind 
in de rug). Tot het keerpunt ging het dan ook heerlijk, waarbij iedereen uit ons groepje bereid was om mee te draaien. In het 
duin konden we mooi een treintje vormen en werden snelheden van tegen de veertig gehaald. Terug op het strand kwamen 
we er al snel achter dat de terugweg een drama ging worden . strand zoog verschrikkelijk, heel smal pad waarop gereden kon 
worden, wind tegen en opkomende vloed , wat wil je nog meer. De een na de ander van ons groepje viel af en uiteindelijk 
waren we nog maar met twee man over. Steenkapot zagen we eindelijk de pier uit de mist opdoemen. Dit geeft toch wel extra 
inspiratie, maar ook valse hoop want wat komt die pier tergend langzaam dichterbij, komt het door de zand in mijn ogen of zakt 
de snelheid zo in mekaar, or? Wat het is is het, maar ik kan je wel vertellen dat tien km superslecht strand met twee man en 
wind tegen niet iets is waar je vrolijk van wordt. Eindelijk draaien we de boulevard op, kracht voor een eindsprint was er niet 
meer, maar voldaan kom ik over de finish alwaar Jan al op me staat te wachten. Na ongeveer tien minuten komt verassend 
Roonie aan rijden (waar we Gerri verwacht hadden), super gereden en zeer tevreden . Zou het de dreiging zijn dat hij in 
Zeebad 2 terecht komt dat hij zo aan het trainen geslagen Is, ik weet het niet maar de prestaties zijn er wel naar. Gerri had nog 
wat trainingsachterstand als gevolg van zijn val , maar staat er zeker in januari weer. 
Uitslag: Jan de Jager 17e in 2 uur 1 min, Marco Moes 2ge in 2 uur 7 min. Roonie van Trigt 70e in 2 uur 16 min en Gerri 
Zonneveld 135e in 2 uur 26 min 

MOUNTAINBIKEN IN HET EJFELGEBERGTE: De VULKAN BIKE 
De schrik sloeg me om het hart toen ik donderdags een belletje kreeg van Bertus: Ik was van de startlijst verdwenen. Met 
knikkende knieen toch vrijdagochtend vroeg (07.00 uur) vertrokken naar de Eifel. Daar direct naar het evenemententerrein 
gegaan en op zoek naar iemand van de organisatie die me aan een startnummer kon helpen. Gelukkig vonden we daar een 
aardige dame die ons wel wilde helpen en zOlNaar resultaat, een startnummer en nog wel in het eerste startvak. Toen op weg 
naar het hotel dat we na een speurtocht eindelijk vonden. Alhoewel de naam hotel iets teveel eer was voor dit geboUw. Het had 
meer weg van een bunker, vandaar dat de naam de Arendsrots al snel gekoppeld werd aan dit betonnen kolos.Om de nodige 
koolhydraten te stapelen, besloten we om de plaatselijke Italiaan te vereren met een bezoek. AI gauw arriveerden ook Jan, 
Rinnert en zijn vriendin en genoten we van een smaakvol diner. Inmiddels was het dorp vol gelopen met vooral veel Neder
landse bikers, hetgeen de gezelligheid alleen maar ten goede kwam. Ondanks de goede sfeer en het lekkere nazomerweer 
besloten we toch op tijd het bed op te zoeken.van slapen kwam weinig terecht vanwege het te korte bed, de zenuwen en de 
plotselinge weersomstandigheden . Met bakken kwam het water naar beneden en de spookbeelden van Willingen en de Fiets 
Challenge kwamen alweer boven drijven. Ook de discussie onder het ontbijt hielp hier niet aan mee. Bandenkeuze was het 
onderwerp en al gauw kreeg ik het Spaans benauwd omdat ik Racing Ralphs had omgelegd en dit toch niet zo gunstig leek door 
de plotselinge weersomslag. Ook de verhalen van Bertus over de vele lekke banden die bekenden al hadden gehad met de RR , 
begonnen flink op mijn zenuwen te werken. Gelukkig bood An de helpende hand door mij een Jimmy te lenen die ik dan ook gauw 

besloot om voor om te leggen. De tips van Jan qua bandenspanning 
hielpen het zelfvertrouwen weer wat omhoog . Toen gauw naar de start . 
Alhier besloot ik om ipv het eerste startvak van het tweede gebruik te 
maken daar hier allemaal bekenden starten. Kostte me wel vijf minuten in 
de uitslagen Iijst.Na de start direct een flinke ktim waar het veld al gauw uit 
elkaar werd getrokken. Gerri zag ik na de eerste controle post niet meer 
en naar later bleek hield hij het na één ronde voor gezien, de conditie was 
nog te slecht na zijn keelontsteking van twee weken terug, volgend jaar 
beter. Jan ontmoet1e ik ook pas weer bij de finish want die is momenteel 
een ktasse te hoog voor mij (dertig minuten achterstand na 105 km) . 
Gelukkig bleef het droog en konden we aardig vaart houden in de 
afdalingen. Grote stukken alleen gereden en zo goed als niemand tegen 
gekomen. Na zestig km de eerste ronde afgelegd in drie uur en zestien 
minuten. 
Snel door voor ronde twee, dit was grotendeels gelijk aan ronde een, wat 
het enerzijds makkelijk maakt omdat je weet wat je krijgt. Maar dit werkt 

soms ook negatief omdat je onbewust spaart voor hetgene dat nog moet komen . Na zeventig km kreeg ik een behoorlijke 
inzinking de kramp schoot in mijn benen en ik leek wel niet meer vooruit te branden. Puur op karakter door gegaan en maar 
proberen de benen gedurende het fietsen goed te strekken om de kramp kwijt te raken. Na tien km kreeg ik het ritme Wef.'f te 
pakken en haalde ik zelfs diverse mensen in wat goed werkt voor het moraal. Na de laatste zware ktim waren de laatste drie 
kilometer relatief gemakkelijk; licht dalend konden hier snelheden van tegen de vijftig gehaald worden . Echter dat dit niet zonder 
krachtverlies gaat bleek al gauw toen we in het dorp nog even twee pit1ige korte ktimmeljes kregen voorgeschoteld. Ik kreeg 
weer kramp en hierdoor kon ik deze alleen nog maar staand op de macht nemen. Toen gauw spurtend over de finish in een tijd 
van 6 uur en 3 minuten. 
Reslulaat 63e Nederlander (153e overall) en slechts 29 minuten achter Jan die een perfect resultaat had neer gezet, 32e 
Nederlander (68e overall).Ondanks de problemen vooraf met de inschrijvingen kan ik niks anders zeggen dan dat de Vulkan Bike 
beschikt over een prima organisatie. Super verzorging onderweg, onderaan elke afdaling ambulance en brandweer paraat om in 
geval van nood direc hulp te kunnen bieden , gezellig bijprogramma in de vorm van pasta party en muziek optredens. Dus mij zien 
ze zeker terug volgend jaar. Dan met hopelijk meer trainingskilometers in de benen. 
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NOG EEN VERSLAG: 

Vrijdagochtend vroeg om zeven uur met z'n drieën op pad, 
want Marco Moes had al een paar slapeloze nachten gehad 
omdat ie nog geen nwmner had en er vroeg bij wilde zijn om 
nog wat te kunnen regelen. Ik. had er tot woensdagavond 
twee, daarvan was er donderdagavond één weg, het nummer 
waar Marco op gehoopt had, gelijk gebeld., daar is ie niet 
vrolijker van geworden. Maar na wat heen en weer gebel 

toch de gok genomen om naar Daun te gaan. Om vijf voor twalf bij de tent op het marktplein in Daun, 
waar we kennis maakten met een jonge dame van de organisatie, die zo onder de indruk was van onze 
verschijningen, dat we om 13 .00 bij haar langs mochten komen in het gemeentehuis (tegenover de kamer 
van "der Burgemeister") en binnen vijf minuten had ie een nwmner na het zien van de 
betalingsbewijzen.Als een klein kind zo blij was ie. Op naar het "Hotel"(geregeld door Sven) 2 km buiten 
Daun, waarschijnlijk het goedkoopste uit de omgeving, boven op een heuvel, doodlopende weg, 
opgetrokken uit beton, wat gelijk wat herinneringen opriep van vroegere opgedane kennis bij 
geschiedenisles (Arendsnest of zo) geen mens te bekennen, wat heen en weer gelopen, broodje gegeten 
met uitzicht op het dal, bleek het achteraf een dependance te zijn van een restaurant beneden in het dorp, 
afgedaald waarna een aardige dame ons terug boven naar de kamers bracht. Daarna Daun verkend, 
lekker gegeten en gedronken bij de plaatselijke Italiaan waar ook Jan de Jager en Rinnert de Boer met 
zijn vriendin arriveerden en aanschoven. 
Terug bij het hotel bleken er nog wat meer mensen te zijn, wat gezellig na gezeten en op tijd te bed. 
Zaterdagmorgen om zes uur op, ontbijt om zeven uur, bandenkeuze's veranderd door sommige fanatici, 
' s Nachts had het flink geregend, die keuze had ik veertien dagen terug al gedaan, gewoon rambanden 
eronder (Black Jack's , heb een hekel aan lekke banden). Om 8 uur naar Daun gefietst, nog even bij de 
plaatselijke fietsenmaker langs omdat bij mij de ketting niet op het kleine blad wilde, daarna de 
startvakken opgezocht, Gerri en Marco en Jan stonden in vak 1 bij de toppers en ik in vak 4, (je moet je 
plaats weten), gewoon achter aangesloten, kunnen sommige mensen nog een voorbeeld aannemen, hè, 
Gerard uit Schoorl. 
Om 9.20 uur eindelijk aan de beurt om weggeschoten te worden, een gedrang van je welste, diversen 
gingen onderuit, waren waarschijnlijk vergeten dat het om 10 1 km ging, gelijk een behoorlijke klim om het 
dorp uit te komen (ongeveer vier keer de nok in Schoorl), daarna de bossen in.Parcours was perfekt 
uitgezet en alle gevaarlijke stukken waren van te voren goed aangegeven door middel van borden en 
bemand door de plaatselijke Feuerwehr, zo goed heb ik het nog zelden gezien. Verzorgingsposten om de 
15 / 20 km, enigste minpuntje was het bubbeltjeswater, ook al vroeg je ohne gass, vloog nog je deksel van 
je bidon na een paar hobbels. Heel veel enthousiaste mensen onderweg, zoals bij de "Mousefalle" waar 
nogal wat grote stenen op de smalle technische klim lagen en bij de op één na laatste klim met die 
betonrichels, daar werd je omhoog geschreeuwd. Bijna alle klimmen lukte het fietsend boven te komen in 
de eerste ronde, jammer waren de wachttijden bij twee scherpe en smalle afdalingen, waarvan er een 
behoorlijk gevaarlijk was. Na 57 km de eerste keer door start-finish voor het begin van de tweede ronde 
was geestelijk toch wel een beproeving, omdat je dan weet wat er nog komt, maar met de broodnodige 
Squeezy's nog in de achterzak, (grote zakken voor het laatst) toch de tweede ronde doorgekomen, maar 
heb zelden zo afgezien,kramp verschijnselen, dus op tijd van de fiets in de steilste klimmen om niet 
helemaal te blokkeren en stil te vallen.Voortdurend op het tellertje kijken en de km's aftellend, na de 
volgens het bord de laatste klim, het vlakke stuk naar de finish nog afgerost met 40 km/u om binnen de 
acht uur te blijven, het geen lukte tot het laatste bruggetje en dan moest gelijk links naar boven voor de 
allerlaatste klim, weer kramp net boven de knieën en hopen het fietsend te kunnen redden en niet owr de 
finish te moeten lopen, nou dat is gelukkig net aan gelukt, gefinisht in 8.04.21. Ik. werd opgevangen door 
Marco en Gerri die daar al een tijdje stonden, de een wat 'langer' dan de anderHet is nu maandag 21.00 
uur en het oude lichaam voelt weer een beetje normaal aan, met weer een marathon op zak, op naar het 
volgend weekend, in Sint Geertruid, voor de Mergelland Tweedaagse, moet een makkie zijn. 

Bertus 
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Gedragsregels Tourclub Limmen 
Bedoeld voor het mountainbiken of veldrijden in het PWN - gebied 

I Per 1 Januari 2004 zijn de nieuwe regels van PWN als donderslag bij heldere hemel in gegaan. 

De regels die de PWN op dit moment heeft opgesteld richten zich op twee gebieden : 

I 1. Gebiedsbeperking : er mag slechts in de bossen gemountainbiked worden, in de open duinen is 
het per 1 januari niet meer toegestaan. (detailkaarten zijn binnenkort beschikbaar) 

I 2. Openingstijden beperking: het is slechts toegestaan om op de onverharde paden te rijden tot 
10.30, met uitzondering van de zondag, want dan mag het helemaal niet!!!!!!!! 

I Winst hierbij zou zijn dat we nu eindelijk erkend worden (???) 


Tourclub Linunen is van mening dat er inderdaad regelgeving moet komen om overlast te reduceren,


I maar kan zich totaal niet vinden in de regels zoals opgesteld door PWN: Al meer dan 4 jaar rijden wij 

op zondagochtend in het duin, in de zomermaanden s'avonds na 19.30 en uit deze bron van ervaring 


I 
 hebben wij onze eigen gedragsregels opgesteld. 


Bijgaand onze gedragsregels, deze respecteren wij als Tourclub Linunen leden en wij hopen ook dat 
andere gebruikers van het duin dit doen : 

I 
1. 	 Voor 10.30 het duin verlaten Ge krijgt gegarandeerd een boete als je na dit tijdstip wordt 

waargenomen in het duin!!!!) 

I 2. 	 Fiets alleen op reeds bestaande paden 

3. 	 Draag altijd een Helm! 

4 . 	 Rem rustig afwanneer er wandelaars naderen (het gebruik van een bel is aan te bevelen) 

5 . 	 Groet vriendelijk en passeer 

-I 
 6. Train in "kleine" groepjes (max 10 man) 


7. 	 Pas je snelheid aan de omgeving aan 

-I 	 8. Altijd stoppen voor het gezag en zorg dat je een duinkaart mee hebt 

9 . 	Laat geen afval achter! 

Bovenstaande regels zijn naar onze mening tot stand gekomen in het belang van de Natuurgenieter/ 
wandelaar. Overigens als de wandelaar weet dat hij / zij tot 10.30 MTB-ers kan tegenkomen kan hij / 
zij hiermee rekening houden ofpas na 10.30 uur het duin betreden. De liefde mag wel van twee kanten 
komen, toch? 

Tourclub Limmen 13 
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DE TRIANGEL TOERTOCHT 

Onze sponsor "De Triangel Groep BV" wilde dit jaar een tocht organiseren, waarbij koffie met gebak 
werd aangeboden. Omdat wij niets aan het toeval wilden overlaten hebben wij liefst met zes personen 
deze tocht voorgereden t.w. Ans , Coby , Monique , Hans Frederiks , Jan Schram , en ondergetekende. 
Wij zouden vanuit Limmen via de Wormer - Punnerend - Broek in Waterland over de 
Schellingwouderbrug richting Driemond fietsen . Bij Driemond over de Amstel richting Hilversum waar 
ergens een koffieadres zou worden gezocht. Vervolgens via Naarden - Naardervesting - Muiden en 
dwars door Amsterdam naar de Hempont en dan via Westzaan weer terug naar Limmen. 
Op papier een mooie rit van ongeveer 130 km. 

Op woensdag 14 juli hadden wij om 8.00 uur afgesproken bij Monique. 
Wij waren met zeven personen, want ook ene Annie zou met ons meefietsen tot Broek in Waterland. 
De dames waren deze keer dus in de meerderheid en dat op zich is al een uniClUU, want dit is nog niet 
eerder voorgekomen in de geschiedenis van Tourclub Limmen. Alles verliep zeer voorspoedig en het 
weer was ook nog goed ( nl . in de middag werd er regen verwacht). Vlak voor Broek in Waterland 
namen wij afscheid van Annie die ' s middags nog moest werken en gingen gezessen richting 
Schellinkwouderbrug. Tot dan toe hadden wij een hele mooie route gefietst en ik vroeg iedereen deze 
route goed in zich op te nemen voor de echte tocht op zondag 1 augustus . 
Na ~riemond zouden wij uitkijken naar een geschikt koffie adres en zowaar een kilometer of zeven voor 
HilverslUU vonden wij een mooie gelegenheid na bijna 70 km fietsen. Wij waren wel wat vroeg want men 
was nog volop aan het schoonmaken. Maar in een ommezien werden wij getrakteerd op koffie of thee 
met een geweldig appelgebak met slagroom het was een heel bord vol en leek wel op een volledige 
maaltijd. Het was onwijs lekker maar aan zoiets hangt wel een prijskaartje. 
Ik vroeg nog als wij hier met een groep fietsers op 1 augustus komen er wat aan de prijs gedaan kon 
worden. " "Neen", was het antwoord, "wij zijn een gerenomeerde gelegenheid waar regelmatig grote 
groepen komen en dergelijke afspraken worden ook nooit gemaakt". 
Oké, dat is duidelijk wij zullen één en ander in overweging nemen. 
Met een goed gevulde maag vervolgden wij onze weg . Omdat wij hier niet zo bekend waren en toch een 
mooie route wilden uitzoeken ging het niet altijd even goed. Wij raakten behoorlijk de weg kwijt en na bijna 
tien km fietsen kwamen wij bij een kruising die er wel heel bekend eruit zag. U raadt het al, hier waren al 
eerder geweest. Om deze reden hebben wij toen de route wat aangepast en deze ging dus niet over de 
mooie heidevelden nabij HilverslUU. 
De alternatieve route \vas ook zeer de moeite waard via Naarden langs het Naardermeer en Naarder 
Vesting richting Muiden. Bij het sluisje van Muiden hebben wij nog even gezellig opgestoken. Hans en Jan 
konden het niet laten even te dollen met de serveerster. 
Al met al raakten wij behoorlijk achter op ons tijdschema en wat wij vreesden, gebeurde ook. In 
Amsterdam begon het te regenen. N iet iedereen had hier op gerekend en sommigen hadden geen 

regenjack meegenomen. Jan kreeg het regenjack van Coby omdat zijn rug het eigenlijk niet meer 

verantwoord vond. Om de boel droog en warm te houden was dit nog de enige oplossing om door te 

kunnen fietsen . Ook Ans begon het nat en koud te krijgen en ik gaf mijn regenjack aan haar. 

Zo zie je maar, Tourclubleden zijn ten alle tijde bereid elkaar te helpen. 

Uiteindelijk kwamen we moe en wat later dan gepland, toch voldaan weer in Limmen. 

Ik vroeg nog of iedereen goed de route in zich wou opnemen en desnoods wat kleine aantekeningen wilde 

maken voor de echte Triangel tocht. 


Met broer René van de Triangel Groep heb ik contact opgenomen dat wij een goed koffieadres hadden 

gevonden waar ze fantastische appelgebak hadden maar het was wel wat aan de prijzige kant. 

Zijn antwoord was "Geen probleem als het maar goed is". Ja, maar wij hebben ruim 250 leden en als 

er ook nog een aankondiging in de krant wordt geplaatst met de vermelding dat de koffie met gebak 

wordt aangeboden door de Triangel Groep heb je kans dat misschien de helft van al onze leden meegaat. 

"Nou, dat zien we dan wel weer". Dat is het in ieder geval een mooie reclame. 


',L4 ' TQurclub Limmen 
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Zondagochtend 1 augustus het vertrek bij "De Lantaarn ". 
Bijna dertig leden gaven acte presence. Van de voorrijders waren alleen Ans , Coby en ikzelf erbij . 
Monique had al gezegd dat ze op vakantie zou zijn. Jan Schram heeft het geprobeerd maar na de 
voorgereden tocht is hij twee dagen gevloerd geweest i.v.m. zijn rug, zo' n afstand is toch lang voor hem. 
Hans Frederiks had weer eens verplichtingen opgelegd gekregen van zijn Nel. 
Hans had altijd gedacht als je met de VUT bent, dan heb je zeeën van tijd om te fietsen. 
Nou, vergeet het maar, de werkgever wordt verruild voor een werkgeefster en deze werkgeefster heeft 
maar één werknemer en die draait voor alles op. 
Vol goede moed zijn wij vertrokken en gelukkig had ik de route redelijk goed in mijn hoofd. 
Coby is niet zo goed in routes onthouden en heeft ook een minder goed oriëntatievermogen en Ans houdt 
meestal achterin de boel in de gaten, dus het kwam grotendeels op mij aan. 
Er was ook één mountainbiker mee, genaamd Aris Blok, die wil volgend jaar de monsterrit Cairo 
Kaapstad fietsen dwars door Afrika. Dat betekent in vier maanden 12000 km fietsen. Aris had zich voor 
deze rit aangemeld en dacht dat dit al een mooie training zou zijn. Wij moesten hem af en toe wel zeggen 
dat dit een toertocht was en geen training voor Afrika. 
In Broek in Waterland vergat ik de afslag naar het tunneltje en ik dacht via "een kleine omweg komen 
wij hier ook wel". Wij kwamen mensen tegen die ons wel erg vreemd aankeken en toen wij voor een 
damhek stonden was dit het einde van de weg, niemand had het bord gezien: doodlopende weg. 
Dat \"Ias even lachen dus omdraaien en de voorsten werden de achtersten en omgekeerd. Dat kon niet, 
want ik wist de route, dus zo snel mogelijk weer naar voren komen. 
Nu zijn er altijd personen die denken dat ze het weten, vergeet het maar, wederom vergaten ze de juiste 
afslag te nemen. Dit veroorzaakte bij mij enige lichte irritatie en daardoor moest ik iets bijremmen en 
zonder dit aan te geven naar rechts uit\vijken om deze afslag te nemen. Op hetzelfde moment voelde ik 
dat iemand mijn achterwiel raakte)een brul en een klap. Het lachen was dus van korte duur. Coby was 
het slachtoffer en dat is even schrikken. Zulke dingen zijn altijd heel vervelend maar nog meer als het één 
van de dames is, want daar hebben we er al zo weinig van. Iedereen was zeer bezorgd en behulpzaam en 
gelukkig viel de schade mee, maar dat had ze vooral aan haar helm te danken. 
De helm was er inderdaad niet goed aan toe en zijn carrière was ten einde. 
Coby rijdt nu rond met een mooie nieuwe helm en haar carriere gaat gelukkig gewoon door. 
Bekomen van de schrik en met wat lichte pijntjes (wielrenners maar ook wielrensters zijn geen piepers) 
vervolgden wij onze route. 
Bij de Schellinkwouderbrug even van de fiets en via de trap omboog om even wat ander spiertjes te 
gebruiken. Langs de Amstel naar Driemond en hier kreeg je voor het eerst te horen hoe ver het nog naar 
de koffie is . Het standaard antwoord hierop is : "Niet zo ver meer"! 
Zoals gepland exact half elf uur kwamen we bij ons koffieadres aan. Door het goede weer konden we 
buiten zitten en ja hoor daar kwamen de bordjes geheel gevuld met het heerlijke appelgebak al aan. De 
complimentjes waren talrijk, "zulk fantastisch appelgebak heb ik nog nooit eerder gehad" hoorde je 
velen zeggen. Dergelijke reacties klinken je als muziek in de oren, want Tourclub Limmen probeert altijd 
iets goeds voor te schotelen zowel letterlijk als figuurlijk. 
Met goed gevulde magen genoot iedereen daarna van de mooie omgeving van Naarden en het 
Naardermeer Via Muiden richting Amsterdam waarbij dwars door de stad gefietst moet worden. Hier 
ontkom je niet aan ofje moet nog 20 km extra willen fietsen . 
Bij het pont van de Hembrug kon men nog even rusten voor het laatste stuk door Westzaan. 
Het verbaasde mij dat de meesten deze route niet kenden terwijl dit toch vlak bij huis is . 
Al met al kunnen we spreken van een zeer geslaagde tocht en bedanken de Triangel Groep voor de 
heerlijke traktatie. 
Voor volgend jaar hopen wij weer zo'n tocht te kunnen organiseren. 

Gerard Kuijs 
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ENWANNEERSTOPT U METWERKEN? 
Het kabinet en de vakbonden hebben een akkoord bereikt over een nieuw sociaal bestel. Als u de kranten heeft gevolgd 
zult u gemerkt hebben dat bijna alles verandert. Het is daarom niet vreemd als u het overzicht bent kwijt geraakt. Maar 
wat zijn de gevolgen voor u en wat doet u nu eigenlijk met al deze infonnatie? 
De VUT en het Prepensioen worden definitief afgeschaft. Ook komen er steeds meer geluiden dat de AOW in de 
toekomst niet meer betaalbaar is. Er zijn namelijk voorstellen om de ingangsdatum voor de AOW te verschuiven naar 67 
jaar. Ter compensatie wordt de levensloopregeling ingevoerd. U kunt er dan voor sparen om vanaf62 jaar met pensioen 
te gaan. Kortom een gehele herziening van onze (fiscale) oudedagsvoorziening. 
Als u het overzicht kwijt bent is de eerste vraag of u vóór al deze veranderingen wel het juiste overzicht had. De meeste 
mensen zijn niet op de hoogte van de actuele waarde van hun huidige oudedagsvoorzieningen. In de maand december 
vallen veel in het verleden afgesloten lijfrenteverzekeringen vrij en wordt u gedwongen een keuze te maken. Maar wat is 
in uw geval nu de juiste keuze? Om de juiste keuze te maken dient u de volgende vier stappen te nemen. 
Stap 1: Bepaal onder welk fiscaal regime uw polis valt. 
U kunt het fiscaal regime bepalen door uzelfde volgende drie vragen te stellen 
1. 	 Is het kapitaal opgebouwd door middel van een premie of een koopsom?; 
2. 	 Wanneer is de polis afgesloten? (onder het oude regime vallen koopsompolissen gesloten voor 01-01-1992 en 

premiebetaIende polissen gesloten voor 16-10-1990); 
3. 	 Is de polis na het afsluiten verhoogd? Zo ja, met of 

zonder optieclausule? 
Stap 2: Maak een keuze uit de mogelijkheden die u hebt met 
het opgebouwde lijfrentekapitaaI. 
U hebt meerdere mogelijkheden met het lijfrentekapitaaI. 
Onder het oude regime zijn de mogelijkheden: 

Afkoop polis; 

Uitstel uitkering; 

Doorschuiven naar de kinderen; 

Direct ingaande lijfrente. 


Onder het nieuwe regime zijn de mogelijkheden: 
Direct ingaande lijfrente; 
Uitstel uitkering. 

Stap 3: IGes de juiste vorm waarin u de lijfrente wilt ontvangen. 
U hebt bij een nieuw regime lijfrente de keuze uit 3 verschillende vormen van lijfrente: 


Overbruggingslijfrente; 

Tijdelijke oudedagslijfrente; 

Levenslange lijfrente. 


Ook een combinatie van deze vormen is mogelijk. Bij het oude regime heeft u nog meer flexibiliteit in de keuze 

voor een lijfrente. 

Stap 4: Bepaal welke productoplossing het beste bij uw wensen past. 

Hierbij is het belangrijk ofu een gegarandeerde uitkering wilt ofeen uitkering op basis van een onzeker 

beleggingsrendement. 


Het bepalen van stap 3 en 4 is sterk afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Bij stap 3 bepaalt u hiermede de 

hoogte van de uitkering en dus ook de hoogte van de te betalen belasting. De uitkering wordt immers belast met 

het progressieve belastingtarief in box 1. Het is dus belangrijk het juiste moment te kiezen waarbij de 

inkomstenbelastingheffing het laagst is. Na uw 65"" zijn de eerste twee belastingschijven namelijk 15% resp. 22% 

en dat is aanmerkelijk lager dan de tarieven voor uw 65'" (35% en 42%). 

Bij stap 4 kiest u de verzekeraar. Bij een gegarandeerde uitkering is natuurlijk de verzekeraar met de hoogste 

uitkering de beste. Maar let op, de hoogte van de uitkering wordt ook bepaald ofbij uw overlijden de uitkering 

overgaat op uw nabestaanden, de uitkering per maand ofper kwartaal wordt uitgekeerd en ofer sprake is van 

een slotuitkering bij overlijden. 

Bij een beleggingsverzekering dient u vooraf een goed inzicht te krijgen in de werkelijke kostenstructuur en dient 

u voor uzelf een juist beleggingsprofiel op te stellen. 

Door de versobering van het sociale bestel bent u steeds meer aangewezen op uw persoonlijk afgesloten 

voorzieningen. Het maken van de juiste keuze is niet langer meer een luxe maar wellicht een bittere noodzaak. 

Voordat u een keuze maakt dient u het nodige huiswerk te doen. 

Om u op weg te helpen kunt u voor het uitgebreide stappenplan contact met ons opnemen of kijken op onze 

website ww" .triangclgroep.nl 

RenéKuijs 

René Kuijs is een door de Federatie Financiële Planners gecertificeerde planner, gastdocent 
aan de Hogeschool Alkmaar, docent aan de masteropleiding van Akkermans en Partners 
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GROTE RIVIEREN OMLOOP 
I VAN VRIJDAG 3 JUNI tot en met ZONDAG 5 JUNI 2005 

Het is de eerste keer dat Tourclub Linunen een dergelijke tocht langs de grote rivieren in Nederland 
organiseert. We rijden zoveel mogelijk door rustige gebieden, met een minimum aan fietspaden. Natuur
lijk zullen we veel dijken zien, maar hoe kan dat ook anders. We passeren heel veel leuke dorpjes . 
Uiteraard starten we in dat overbekende gezellige dorp, Limmen, vergezeld van een volgauto en verzor
gers. We gaan richting Haarlem, Leimuiden en door het Groene Hart naar Schoonhoven. Daar steken 
we de eerste grote rivier over en rijden dan oostwaarts richting Leerdam, we zakken af naar de Waal,I 	 gaan met een romantisch pontje naar de overkant en blijven oostwaarts rijden door het Land van Maas 
en Waal. Uiteindelijk gaan we de Waal weer eens over en blijven dan langs de Maas fietsen naar de 
omgeving van Nijmegen. Daar overnachten we in een hotel.I 	 ' s Anderendaags zakken we Maas aftot de hoogte van Venlo en duiken we Duitsland in op zoek naar 
de Rijn. Die volgen we stroomafwaarts en keren zo terug naar ons hotel. Op zondag gaan we via 
Nijmegen terug langs de Lek. Via Vianen steken we door naar Woerden en zo weer terug naar 
Linunen. De eerste dag fietsen we ca. 150 km, de tweede ligt nog niet vast, maar die kunnen we zo lang 
ofzo kort maken als we willen. De terugtocht zal ook ongeveer 150 km zijn. 
De prijs: € 175,- inclusiefverzorging onderweg en één diner. 
Inschrijven kan via bijgaande strook, opsturen naar de secretaris, Kees Denneman. 

I 

1 De inschrijving sluit op 15 februari 2005. Vanwege de hotelaccomodatie moeten wij een 

limiet stellen aan het aantal deelnemers. Dat bedraagt 25. Wees er dus snel bij . Meld je aan en stort 
€ 75,- vóór 15 februari 2005. Na deelnamebevestiging wordt het restant van de reissom (€ 100,-) 
verwacht op de rekening van de penningmeester vóór 15 mei 2005. 

1 Aanmelden via E-Mail kan natuurlijk ook: 

willycycling@tiscali.nI of C.Denneman@quicknet.nl 

J 
~ 
~ -----.---------------------------------------------
INSCHRIJFFORMULIER VOORRIVIERENTOCHT OF WILLINGEN 

Ja, ik ga mee langs de GroteRivieren/ MTB -DRIEDAAGSE WILLINGEN *) 

1 
Naam .... .... ........ ..... ..... .... .. ......... .. ...... ........... ... ....... .. . *) doorhalen wat niet 

van toepassing is 
Adres ...... ..... ...... ........ .... .... .... .... .......... ... .... ..... ... ........ .... . 


1 
 Woonplaats ... ..... ... .. ... ......... ..... ...... ......... ........ ......... ..... ... .... . 


Telefoon .... .. ... ....... .. .... ........ ... ..... .. ..... ..... .. .......... ..... ......... .. ... . 


E -mail .. .. ..... .. ..... ... .. .. .... ... ... ....... .. ..... .. .... ... ................... ..... .. 


Ik stort vóór 15 februari 2005 € 75,- inschrijfkosten op rekening 336407939 t.n.v. de penning

meester van Tourclub Limmen. 

Het restant maak ik over na ontvangst van mijn deelnamebevestiging, vóór 15 mei 2005. 
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Pensioen ...... , Nee, Nee, Nee !!! 

Een wat oudere man uit Amsterdam 

zei toen hij bij de dokter kwam. 

Dag dokter, ik ben nu met pensioen, 

wat is er nu zo mooi, wat moet ik nu gaan doen? 


Op mijn werk las ik fijn de krant 

met een kop koffie in mijn hand 

Ik wierp achteloos blikken op mijn personeel, 

die werkten hard en deden veeL 


Een korte vergadering onder het genot van een sigaar, 

dat stimuleert de hersens zegt men en dat is waar. 

Voor de lunch nam ik dan een aperitief, 

dan was ik onder het eten weer helder en vief 


Na de lunch mijn yoga uur 

met mijn secretaresse, maar dat verveelt op den duur. 

Daarna volgde het tekenen van de uitgaande post, 

dat heeft mij steeds veel hoofdbrekens gekost. 


Toch dacht ik vaak aan het einde van de dagelijkse zit, 

wat een geweldig mooi beroep is dit. 

Thuisgekomen wachtte mijn vrouw reeds met de wijn 

en een snack voor ons gezellig samenzijn 


Na zo' n uurtje op de bank te hebben gelegen, 

kon ik er dan weer even tegen. 

Het diner liet ik mij dan altijd goed smaken, 

terwijl wij over mij drukke, maar 0 zo 

belangrijke werkzaamheden spraken. 


Vaak ging ik dan des avonds naar de sociëteit. 

belangrijk voor het werk, ja het werk daar draait het om, altijd. 

Thuis werd mij veel werk uit handen genomen door mijn vrouw, 

zij wilde dat ik maar goed recupereren zou. 


Jij werkt te hard, je moet eens wat kalmer aan gaan doen, 

en toen kon ik plotseling met prepensioen 

Een receptie, diners en een luxe cruise, 

en toen was ik vrij en de hele dag bij mijn snoes. 


Het grote genieten kan gaan beginnen, 

niets te verliezen, alleen maar te winnen. 

Zo dacht ik nog de eerste weken, 

maar die weken waren kort en snel verstreken. 


Advies Tourclub Limmen: 

FLetsen is gez.ond en fijn, kom op z.ondagochtend naar Limmen! 
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Want ook vrouwliefging met pensioen, 

en weigerde langer alleen het huishouden te doen. 

Ik kreeg taken opgedragen, 

die ik vervulde zonder te klagen. 


De badkamer, die moest spic en span, 

en de afwas daar kreeg ik uitslag van. 

Aardappelen schillen, sperciebonen afhalen, 

giro' s tekenen en facturen betalen. 


Maar het ergste als ik dat zo zeggen mag, 

zij regelde mij tijd per uur en per dag. 

Ik moest zelf mijn koffie in gaan schenken 

en aan het bedden verschonen denken. 


Een sigaarlje roken werd verboden, zeer ongezond, 

ik moest uren lopen met de hond. 

Alcohol is slecht voor je leven en je figuur 

en trouwens, het is ook te duur. 


Tegen elke vorm van seks zegt zij nee, 

logisch zij heeft nu ook AOW 

Zo dokter, vertelt u mij nu maar eens wat ik moet doen 

en wat zo geweldig is aan VUT enlof pensioen 


Ik wil graag oud worden en lang leven, 

Kunt u mij een adviesje geven? 


Het advies van de dokter: 

Beste man, ik leef met u mee, 

maar die ideeën van uw vrouw zijn wel oké. 

Geen seks , alcohol, niet roken en matig eten, 

is heel gezond, dat moet u zo langzamerhand t 

och wel weten. 


Goed in beweging blijven, stofzuigen, ramen lappen, 

maar ook wassen en strijken 

zal voor uw conditie het allerbeste blijken. 

Drink twee liter water, iedere dag, 

maar op feestdagen een gebakje eten en 

en wijnlje drinken, dat mag 


Dokter zal ik dan veel langer leven ? 

Nee, die garantie kan ik u niet geven, 

Maar uiteindelijk zal wel blijken, 

dat de komende jaren veel langer lijken. 


j 



I 
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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 


I 

I 

I 
I 
I 

~------

2005 Kroone Liefting 
Leden van Tourclub Limmen 


krijgen tegen inlevering 

van deze bon 


op alle winterkleding 

10 % korting 


WARMTE & COMFORT 
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INSCHRIJVING ALS 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 € 1 0 (tien 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 tenminste. Als u het lidmaatschap opzegt, dient de contributie van het lo
pende kalendeIjaar 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 


tr 0251 656779 

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


~--------------------------------ï 

Ik. meld mij aan als lid van Tourclub Limmen 

- Ik machtig Tourclub Limmen de contributie jaarlijks van mij n 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 of roepnaam.. ........ ... ... ... .... ......... ... .. .. ... ... ..... .. ..... ... . 


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


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


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


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


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


Banlaekening ..... ......... ...... .... .... .......... ..... ... .... .... .. ... ........ ..... .. . 


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


IDatum... .. .. .. ... ............. .. ..... ...... .... ... ... . 

I 

20' Tourclub Liounen ~ 

mailto:gerard.kuijs@12move.nl

