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Lid van de Tourclub sinds 1997. Reed eerder bij d 
Tourclub toen die nog in een oprichtingsstadium \\as . 

Kan goed afzien, maar geeft na al die fietsjaren nu 
liever de pijp aan Maarten als de regen in hagel 
verandert. Rijdt gemiddeld 8000 km per jaar. 

Gerard fietst sinds zijn 35e. In 1992 werd hij lid van 
TCL. In het bestuur sedert 1994. Het liefst zit hij aan 
kop bU de snelle groep. Hij rijdt gemiddeld 6000 km's 
per jaar. Gerard is een omnisporter: schaken, skieen en 
schaatsen zijn hem net zo Iief als fietsen. 

Kees is lid van het eerste uur. Kees reed regelmatig 
wedstrijden. Voelt z ich lekker in elke groep en zit 
regelmatig op de veldritfiets. Tegenwoordig is hij meer 
gaan hardlopen, o.a. marathons. Loopt per jaar 
ongeveer evenveel kilometers als hij fietst. 

Harry fietste ooit met een licentie als liefhebber. Een 
paar jaar geleden heeft hij de fiets weer uit de wilgen 
gehaald en fietst sindsdien bij TCL. Een flink verzet 
en vaak op kop . Harry houdt van lekker doorfietsen 
zowel in de zomer als in de winter. Maar wel in sociaal 
verband'!. Samen uit en samen thuis. 

TOURCLUB LIMMEN 
Tourclub Limmen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Alkmaar onder nummer 
371 00952 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 10 euro per jaar. Deze wordt na machtiging automatisch van de 
rekening afgeschreven. 
Het bankrekeningnummer is 3364 07 939 
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COLOFON 

De Fietsbel is het officiële mededelingen


bulletin van Tourclub Limmen. Het wordt 


gratis verstrekt aan de leden en begun


stigers en verschijnt tweemaal per jaar. 


Oplage 275 exemplaren. 


De redactie berust bij bet bestuur. De eind


redactie is handen van Willy 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 het DAC - HEILOO, onderdeel van 


GGZ Noord - HollandNoord 

Rustpauze van TCL tijdens de driedaagse Grote Rivierenfochf 2005 
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VAN DE VOORZITIER 
In de vorige jaargangen van de Fietsbel vonden jullie telkens een voorwoord van leo Vermeulen. Na de 
ledenvergadering van 2004 had leo reeds aangekondigd dat hij nog één jaar als voorzitter wilde aanblijven, 
maar daarna de fakkel, die hij tien jaar heeft gedragen, wilde overgeven aan een ander. I k werd door hem en de 
andere bestuursleden gepolst om die van hem aan te nemen. Volmondig heb ik daar ja tegen gezegd. Ik vind 
het een bijzondere eer om dat als niet -geboren ingezetene van de gemeente CAL te mogen doen. Tegelijk 
realiseer ik mij dat, stel dat ik het ook tien jaar zal doen, de leeftijd van zeventig jaar zal hebben ..... Nu voel ik mij 
nog jeugdig, maar hoe zal het dan zijn? Misschien komt het zover niet en dient er zich eens een jeugdige 
kandidaat - voorzitter aan. Dat lijkt nu een beetje een utopie, want de club vergrijst. Kijk maar eens om je heen. 
Goed, de halfnegengroep van de zondagochtend telt verscheidene jongeren, doch ook daar laten de senioren 
zich duchtig gelden. 
Goed, weten jullie meteen hoe oud ik ben. Dat ik afkomstig ben uit het Nederlandse deel van Vlaanderen weten 
de meesten van jullie ook. Fietsen loopt als een rode draad door mijn leven. Ik 
ben er helemaal gek van, lees er alles over, schrijf er veel over, kan er boeken 
over schrijven, voel me coureur in hart en nieren. Als jochie van vier, onder 
dwang van mijn vader, begonnen op een doortrapper met houten blokken op de 
pedalen omdat ik daar anders niet bij kon. Op de fiets in mijn eentje naar 
familie in een nabijgelegen dorp. In de zomervakanties ging ik met een oom 
mee naar zijn werk bij de boer. Ik reed dan over de grindwegen en dijken mijn 
eigen Tour de France, was tegelijk wielrenner en verslaggever op mijn 
doortrappertje, waar ik kromme wilgentakken in de stuuruiteinden had gestopt 
om het op een racestuur te doen lijken. Als ik te hard van een dijkoprit af ging 
en in het grind ten val kwam omdat ik de bocht niet haalde, gaf ik daarvan een 
life - verslag, vol met dramatiek. Op de fiets naar de middelbare en later de 
technische school. Altijd strijdend tegen de weergoden en oudere 
schoolmaten, elkaar uitdagend om het zo lang mogelijk vol te houden om niet 
met de bus naar school te gaan, dat was immers voor de watjes. Achter de brommer van "luie scholieren" 
twintig km naar school en twintig terug naar huis me helemaal leeg rijden, totdat ik zo mager werd dat mijn 
moeder mij een brommer kocht, waar ik met tegenzin mee naar school ging. Dan, zonder dat mijn ouders het 
wisten, stiekem gaan koersen met een vriend die al amateur was (zijn moeder waste mijn kleren). Na mijn 
studie echt bij de amateurs, totdat een beroeps ziekte daar een eind aan maakte. 
Ik besloot naar Holland te gaan voor een nieuwe studie en beroep, trouwde kort daarop. Na een paar jaartjes 
voetballen bij St. Adelbert toch weer op de racefiets geklommen. Cadeautje van mijn vrouw die goed aanvoelde 
wat ik miste, maar als ze geweten had welke gevolgen dat verjaardagscadeau zou hebben ..... , want toen kwam 
het pas echt op gang, liefhebbers, veteranen, cyclosportieven, de cols, organiseren van diverse 
fietsevenementen in het buitenland, recreantenkoersen met een eigen gesponsorde ploeg, een club oprichten 
op mijn werk. Sinds het voorjaar ben ik als verzorger / begeleider betrokken bij een continentale wielerploeg, 
B & E eyeling team. Dat komt dichtbij mijn grote droom: ploegleider zijn van een professionele ploeg, doch dat 
zal er wel niet meer inzitten. 
Nu dan voorzitter van een grote vereniging, Tourclub Limmen. In de tijd dat Jos Liefting nog zijn zaak had in wat 
nu een kapperswinkel aan de Rijksweg is, meldde ik mij bij Tourclub Limmen. Weekenden met de bus én de 
partners naar luik - Bastenaken - luik, Ronde van Vlaanderen. Ook Paris - Roubaix heeft op het programma 
gestaan. Wat dat betreft is er toch wel iets veranderd binnen het recreantenwereldje. Ik vraag me wel eens af 
hoe dat komt. Zijn die partners inmiddels zodanig geëmancipeerd dat ze de uitstapjes van hun fietsende 
wederhelft niet meer nodig hebben om aan hun eigen behoeften toe te komen? Wordt het te saai binnen de 
club? De etentjes na de sluitingsrit vond ik bar gezellig. Over de barbequemiddagen kan ik niet meepraten, 
maar daar hoor ik niettemin prettige, nostalgische geluiden over. In ere herstellen? 
Nieuwe meesters, nieuwe wetten wordt wel eens gezegd. Dat ben ik nog niet direct van plan. Hoewel. Het 
bestuur is uitgebreid met Harry Wullings en Harry wil een TCl - website van stapel te doen lopen. Het digitale 
tijdperk, dat overigens met de entree van de fietscomputers al schoorvoetend in het peloton is binnengeslopen, 
dringt zich op. Ik weet het, niet iedereen beschikt over een PC of heeft daaraan behoefte. Het clubblad zal nog 
wel een tijd meegaan, maar een eigen website? Ik zeg daar geen nee tegen. 
Marco Moes en Gerrie Zonneveld hebben het bestuur verlaten omdat het toch makkelijker is om de MTB-ers te 
benaderen vanuit MTB Freakz. De animo binnen TCl van de "wegrenners" voor mountainbiken is te gering 
gebleken om daar aparte bestuursleden voor te hebben. 
Goed, deze Fietsbel dan, nummer 6 alweer. Eigenlijk had dit nummer 7 in de serie moeten zijn, maar na het 
voorjaar hadden we niet genoeg copy om een nummer te maken. Nu vinden jullie enkele verslagen van de zeer 
actieve mountainbikers (verenigd in MTB freakz), een verslag van Gerard Kuijs over de Triangeltocht en Harry 
maakt zijn debuut met een verslag van de Driedaagse Groterivierentocht. De opening van de nieuwe zaak van 
Kroone - Liefting krijgt aandacht en ik was op bezoek bij Frans Punt en zijn vrouw Margareth in het Centrum 
Meander in Limmen. 
Ik hoop dat wij de komende tijd prettig kunnen samenwerken. Rest mij jullie een sportief 2006 toe te wensen 
met veel fietsplezier. 

Willy Lammens 
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VAN DE PENNINGMEESTER 

Overzicht inkomsten en uitgaven periode november 2004 Um oktober 2005 (bedragen in euro) 


Specificatie Inkomsten : Specificatie Uitgaven: 
Contributies 2530,30 Attenties 30,00 
Sponsorbijdrage 500,00 Jaarvergadering 2004 224,25 
Rente 158,70 3 daagse Rivierentocht 20,00 
Totaal 3260,70 Bankkosten 131,78 

3 daagse Willingen (mountain bike) 25,00 
Verzekering + KVK. 87,55 

Voordelig saldo 2098,31 Clubblad 460,68 
Voorijkosten 20,00 
Triangeltocht 0,00 
Administratie kosten 163,13 
Totaal 1162,39 

Toelichting Inkomsten 

Contributies 
In 2005 hebben wij de contributie verhoogd naar 10,00 euro . Vanaf de oprichting van Tourclub Limmen sinds 
1971 betaalden de leden een "tientje" en nu na ruim dertig jaar zitten wij nog steeds op een "tientje" , welliswaar 
in euro' s en dat willen wij ook zo voorlopig houden . Van bijna alle leden hebben wij een incasso machtiging om 
de contributie te innen en dat gebeurt doorgaans in september van ieder jaar. Om praktische reden willen wij 
vanaf 2006 de contributie ergens in april/mei incasseren . Van een paar leden moeten wij de contributie over 
2005 nog ontvangen i.v.m. stornering of geen machtiging . 
Sponsorbijdragen 
Onze sponsors Kroone Liefting en Triangel Groep BV hebben afgelopen jaar ieder een bijdrage gegeven van 
250 euro . Dit is hoofdzake lijk bedoeld als bijdragen in de kosten van ons clubblad . 
Rente 
De huidige rente is nog steeds zeer laag en w ij willen ten alle tijden de vrije beschikking hebben over ons 
ba nksaldo. 

Toelichting Uitgaven 

Atten ties 
Tourclub Limmen draagt sociale betrokkenheid van haar leden hoog in het vaandel. Zo wordt er bij ziek en zeer 
soms een kleine attentie gegeven, maar het belangrijkste is dan een persoonlijk bezoek van de leden en/of 
bestuursleden. Het afgelopen jaar zijn er gelukkig weinig ernstige ongevallen geweest. Alleen Hans Frederiks 
en Bert Hendriksen zijn ongelukkig ten va l gekomen waardoor deelname aan de Dolomieten Marathon niet 
mogelijk was. Voor Ans Koot was 2005 een triest jaar. Ans verloor dit jaar haar Sjaak, die leed aan een 
ongeneselijke ziekte. Wij hopen dat het bloemstuk en de aanwezigheid van diverse Tourciubleden haar enige 
steun hebben mogen geven. 
Jaarvergadering 
Traditioneel vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats op de laatste vrijdag van oktober. Het bestuur hoopt 
steeds op een grote opkomst , vandaar dat er altijd koffie en enige consumpties worden aangeboden. Ook 
proberen wij enige kleur aan de vergadering te geven door b.v. lezingen en/of een reisverslag met foto 's of dia's. 
Zo heeft ons lid Aris Blok afgelopen jaar een diapresentatie verzorgd over zijn fietsavontuur waarbij hij in vier 
maanden op de mountainbike fietste van Cairo naar Kaapstad (12000 km). 
Bij deze doe ik een oproep aan iedereen die iets leuks of interessants weet te vertellen tijdens onze jaarlijkse 
vergadering . Voor 2006 hebben wij inmiddels Robbert de Groot en Danny Rijk benaderd om iets te vertellen 
over train ingsmethodes en train ingschema's; misschien ook iets over voeding en alles wat hier eventueel 
bijhoort . 
Bankkosten 
Wij maken al jaren gebruik van een ledenadministratiepakket van de Rabobank waar ook regelmatig een 
nieuwe versie van komt ( up-grading) . Tevens maken wij gebruik van telebankieren van de Rabobank. Verder 
hebben wij een contract bij Interpay voor de incasso van de jaarcontributie. 
Verzekering + K. V.K 
Wij hebben een aansprakelijkheid verzekering lopen bij Interpolis . Gelukkig hebben wij hier nog nooit gebruik 
van hoeven maken . Sinds 2002 staat Tourclub Limmen geregistreerd in het verenigingsregister van de Kamer 
van Koophandel. Dit hebben wij toen gedaan om o.a. de continuïteit van Tourciub Limmen te waarborgen en om 
ons naar diverse instanties als erkende vereniging te presenteren . Alsmede om de wettelijke aansprakelijkheid 
van de club beter te regelen . Als officieel rechtspersoon (vereniging) is dat natuurlijk beter te hanteren dan in het 
geval van een groep individuele fietsers . 
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Clubblad 
Sinds 2003 hebben wij een officieel clubblad" De Fietsbel". De bedoeling was dat dit clubblad 2 keer per jaar 
zou verschijnen. Afgelopen jaar is de 2e editie komen te vervallen i.v.m. onvoldoende copy. Wij vragen onze leden 
regelmatig stukjes te schrijven voor ons clubblad. Soms wordt er dan wat toegezegd maar die toezeggingen 
worden zelden nagekomen. Het gaat er niet om of men wel of niet goed kan schrijven maar om de 
betrokkenheid als lid bij de Tourclub. Alles is welkom en bijna alles zal geplaatst worden. Eventuele spellings
en taalfouten worden zoveel mogelijk gecorrigeerd maar aan de inhoud van het verhaal wordt niets gedaan om 
het persoonlijk karakter van de auteur te waarborgen. Wij hopen met deze oproep voor de komende jaren op 
meer ingezonden stukjes. 
Voorrijkosten 
Omdat er dit jaar weinig tot geen nieuwe tochten zijn uitgezet konden wij de voorrijkosten beperken. Mocht 
iemand ook eens een tocht willen organiseren neem dan even contact hierover op met een van de 
bestuursleden. 
Triangeltocht 
Alle kosten voor deze tocht werden gedragen door de sponsor van deze tocht inclusief de voorrijkosten en de 
koffie met gebak. Zie elders in dit clubblad het verslag van Gerard Kuijs. 
Administratie kosten 
Dit betreffen grotendeels telefoon- , porto- , papier- , en computerkosten. Ook Tourclub Limmen wil meegaan in 

het tijdperk van verdere automatisering. 

Dit houdt o.a. in communiceren via e-mail. Echter van de meeste leden hebben wij nog geen of niet meer het 

juiste e-mail adres in ons ledenbestand. 


Vorig jaar heb ik een verzoek gedaan aan alle leden mij hun e-mail adres te sturen. Bij deze doe ik nogmaals 
een dringend verzoek aan alle leden mij hun e-mail adres te sturen. Dit kan b.v. door mij via e-mail een 
sportief 2006 te wensen ( e-mail adres: gerard .kuijs@12move.nl ) 

Conclusie. Wij zijn een financieel gezonde vereniging omdat ons banksaldo voldoet aan de norm van 2 keer de 

jaarcontributie !! 

Dit jaar krijgt iedereen weer een complete ledenlijst. Willen jullie deze controleren op onjuistheden. Van 

sommige leden ontbreken gegevens, zoals geboortedatum. Graag even doorgeven. 


Penningmeester en ledenadministratie Gerard Kuijs 

WIST U DAT.. ..................... . 


de ledenvergadering 2005 goed bezocht werd? 

Aris Blok helemaal niet van fietsen hield, maar toch vanuit Egypte naar Zuid - Afrika fietste? 

hij na afloop van de vergadering een lezing hield en foto's toonde van zijn reis? 

Marco Sijm en Nanine Masclée uit Limmen een zoon hebben gekregen? Lucas Marcus is 

geboren op 21 oktober, hij woog 4275 gram en mat 55 centimeters. 

Hans Frederiks op zijn MTB een limbo - act kan uitvoeren? Hoe doet hij dat? Wel, hij rijdt naar 

een gesloten slagboom in de duinen en tracht daar dan onderdoor te rijden. Hij zit nog in het 

oefenstadium. 

Kees Denneman zeker tien meter kan fietsen op zijn crossfiets zonder ketting? 

zich steeds meer kleine groepjes van Tourclubleden vormen om samen gezellig te fietsen? 

Tourclub Limmen goed verlegenwoordigd was tijdens de Maratona delle Dolomiti van 3 juli 2005? 

alle deelnemers daar een fantastische vakantie hebben gehad in Noord - Italië? 

deze cyclosporlieve tocht een tegenhanger is van La Marmotte, maarsterk ondergewaardeerd 

wordt terwijl er veel meer lastige bergen in zitten? 

er weer plannen gemaakt zijn om met een groep enthousiaste leden naar Trentino en de 

Dolimieten te reizen? 

Frans Punt en Margareth Beerepoot het Centrum Meander beheren en dat zij een geheel 

nieuwe website hebben? Ga snel naarwww.centrummeander.nl 

Tourclub Limmen voorlopig de website deelt met MTB Freakz, maar spoedig een eigen site zal 

hebben? Voorlopig gaat u naarwww.mtbfreakz.nl en daar vindt u de link naar 

www.tourclublimmen.nl 

TCL een driedaagse naarde Veluwe organiseerl? Kijk op de volgende pagina. 
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DE AGENDA VOOR 2006 
ZONDAGRITTEN OP DE WEG 
Deze ritten starten Iedere zondag op de hoek van de Visweg en de Oosterzijweg in 
Limmen. Als de zomertijd aanvangt rijden er twee groepen. Met het intreden van de 
wintertijd rijden deze twee groepen weer samen en vertrekken dan om 8.45 uur. 

Groep 1 vertrek 8 uur 30 afstand 80 -100 km max. snelheid 35 - 40 km I u 
Groep 2 vertrek 8 uur 45 afstand 60 -80 km max. snelheid 30 - 35 km I u 

Eenmaal per maand is er een gezamenlijke tocht, waaronder een meerdaagse. Deze tochten r;;r vertrekken bij Café De Lantaam in Limmen en start om 8.00 uur. Voor het seizoen 2006 zijn de 
volgende tochten gepland: 

APRIL 
Zondag 2 april 
Openingsrit naar het Waterland o.l.v. Willy Lammens 

PIEl 
Zondag7mel 
Rit naar Breezand . Een mooi tijdstip omdat de bollen dan weer in bloei staan. De groep rijdt onder leiding van 
Leo Vermeulen 

JUNI 

Vrijdag 3 tot en met zondag 5 juni VELUWE DRIEDAAGSE. 

Vertrekken vanuit Limmen naar een locatie op de Veluwe . We zullen streng toezien op het maximaal aantal km's 

per dag en streven naar max. 140 - 150 km met langere rustpauzes .. Zondags weer naar huis. Als vanouds weer 

begeleiding en verzorging onderweg . Meer informatie vind je op bijgaand inlegformulier. 

Deelnamekosten zijn geraamd op 175,00 euro op basis van half pension in een hotel. Maximaal 20 deelnemers. 

Reageer dus snel , meld je aan bij een van de bestuursleden . 


Over onderstaande ritten en I of aktivlteiten worden meer mededelingen gedaan in Fietsbel nummer 7 

JUU 
Zondag2jull 
Deze rit staat ad hoc op de agenda i.v.m, vakantie van vele leden. 
Zondag 9 juli 
Voor de thuisblijvers en hun partnen; willen wij op een Jeu des Boules - middag organiseren, gekoppeld aan een 
BartJeque. Aanvang 15 .30 op de Jeu des Boules - baan aan het Wouterland in Castricum 

AUGUSTUS 
Zondag 6 augustus 
De KROONE • LlEFTINGTOUR. Dit wordt een mooie rit over, voor misschien vele leden, onbekende weggetjes In 
"De Noord", De koffie tijdens de pauze wordt aangeboden door de firma Kroone - Liefting. De afstand bedraagt 
ca. 120 km en de leiding berust bij John Vader en Willy Lammens 
Zondag 27 augustus 
De Ronde van Limmen . Ook dit jaar kunnen de recreanten en zeker de Tourclubleden hun beste beentje 
voorze'tten in een koers door het centrum van Limmen. En gezelligheid troef natuurlijk. Vergeet niet: Deelnemen is 
belangrijker dan winnen. Oh ja? Ja 

SEPTEPtBE.R 
Zondag 3 septem ber 
De TRIANGELTOCHT; o.l.v. Gerard Kuijs . Bestemming waarschijnlijk richting Scheveningen over een afstand van 
150 km. De koffie wordt aangeboden door Oe Tnangel Groep Dit is de slotrit van TC Limmen . 
's Avonds willen we met de deelnemers van deze tocht en andere leden ergens gezellig gaan wokken, in 
gezelschap van de partners 

OKTOBER 
Vanaf 29 oktober rijden beide groepen samen. Vertrek om 8. 45 VIsweg IOosterzJJweg 

Vrijdag 27 oktober: 
ALGEMrnNELEDENVERGAD~G 

in de Lantaarn 

met gastspreken;: Dannie Rijk en Robbert de Groot 


aanvang 20.30 uur 
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ZON, REGEN EN TEGENWIND, OOIT IN OOY GEWEEST???????????? 

Vrijdagmorgen 3 juni 2005, 18 mannen en 2 vrouwen, staan voor Café de lantaarn in Limmen klaar om te 
vertrekken richting Nijmegen. De uitzwaaiers zien bij mooi weer het peloton goedgemutst op weggaan. 
De vaart zit er direct goed in. Hijgend halen we de overvaart van het Noordzeekanaal nog net dankzij een 
goedwillende pontbaas die de slagbomen voor ons openhoudt. Via Bloemendaal, Overveen en Nieuw Vennep 
maken we de eerste stop in de buurt van Alphen aan de Rijn . Net daarvoor hebben we via de telefoon Kees 
Denneman weer in onze gelederen opgenomen . Hij was rond Heemstede een alternatieve route ingeslagen. 
Toch handig die mobieltjes! 
De pony's zijn niet zo gediend van fietsers, een stevige knauw in het stuurlint van de ene fiets en een paar 
anderen worden tegen het asfalt gekwakt. Lachend drinken we aan de overkant van de weg bij de eerste stop 
onze koffie . De eerste bidons worden al bijgevuld want het begint al lekker warm te worden . Het is een heerlijke 
fietsdag . 
De bus die beschikbaar is gesteld door Monique Andriessen (Hartelijk dank) bevat meer dan voldoende 
proviand . Ber en Martin kunnen zich uitleven met de mobiele catering. Zolang ze vandaag maar voor voldoende 
water zorgen gaat alles goed . Brandende voeten en snelleegrakende bidons, we hebben nu even niets aan 
rijstepap en vruchtenyoghurt. 
Via een mooie route langs sloten en vaarten komen we langzamerhand in contact met de "grote rivieren",we zijn 
tenslotte met de rivierentocht bezig . Wij kijken onze ogen uit hoe mooi ons kleine landje is. 

Even na Meerkerk denk ik even snel mijn onderhemd uit te kunnen trekken . Ik fiets het gat zo wel weer dicht, 
denk ik . Net nadat ik dat heb gedaan heb gaan bij de brug die een stukje verder op ligt de slagbomen tingelend 
naar beneden . Nadat de pleziervaarders op hun gemak de trossen losgooien , zie ik de groep en de bus 
langzaam naar de horizon verdwijnen. Nadat de brug weer voor het rollende verkeer gereed is , bedenk ik me dat 
ik geen telefoonnummer in mijn mobiel heb geprogrammeerd van de bus. Ik hoop maar dar er iemand oplet of 
ik weer terug ben en wat is eigenlijk de exacte route naar OOY?? Terwijl ik trap wat ik trappen kan zie mijzelf al in 

mijn uppie de weg naar OOY zoeken . Volgende keer toch maar het 
nummer in de mobiel kloppen . Een goede tip voor alle 
deelnemers .! I 
Gelukkig krijgt Thomas het idee om even te checken of de 
lichtblauwe De Rosa alweer in het peloton is teruggekeerd . Terwijl 
wordt gewacht op mijn aansluiting worden er meer ondershirts in 
de bus gegooid en bidons bijgevuld. Ik ben blij dat mij een zonnige 
solo zoektocht naar de eindbestemming wordt ontnomen. 
Vlak bij de pont over de Maas, hebben Ber en Martin een prachtig 
lunchplekje gevonden. De koppen staan zonnig en hier en daar 
kun je zien dat een beetje meer training goed werk gedaan zou 
hebben . Is het nog ver ...... ... ???? 
Door het land van Maas en Waal varieert het landschap niet veel 
meer. Rivier, uiterwaarden, dijk en het vlakke landschap daar 

achter. Een prima entourage om te fietsen . Nijmegen komt 
steeds dichter bij . 
We rijden door de stad van stoplicht naar stoplicht en is het 
inmiddels tegen vieren . Nee deze keer geen uitzinnige 
menigte die ons een gladiool in de handen stopt , dat wordt 
alleen met de vierdaagse gedaan . 
Rond vijf uur vertellen de bordjes langs de fietspaden dat 
OOY niet ver meer is. 
De bejaardenbond uit Oudewater is voor een weekje uit in 
Ooy neergestreken . De grijze garde kijkt de ogen uit als de 
gekleurde stoet op het terras van hotel De Haan neerstrijkt. 
En nu bier ..... . 
Opgefrist laten we ons het diner goed smaken . Buiten 
pakken de wolken samen en begint het te waaien . De regen 
meldt zich . Het is over met het mooie weer!l! 
Verschillenden gaan vroeg naar bed en een paar sterke of dorstige clubleden gaan op zoek naar het nachtleven 
van OOY. Ver hoeft daar niet voor te worden gegaan. Een paar honderd meter verder is een drankgelegenheid 
waar het nog tot laat gezellig is . 

Zaterdagmorgen vertrekken we om 20 over negen. Henk en ik hadden toch echt gedacht dat we om half tien 
zouden vertrekken. Het plan is om naar Venlo en Venray te fietsen . Het wordt een dag van weer en wind . Bij Berg 
en Dal is een behoorlijke klim van het niveau van het kopje van Bloemendaal opgenomen . De echte klimgeiten 
pakken het moment aan , al is het net na het ontbijt , om zich te onderscheiden . Naar wat later zal blijken komen 
we die dag geen echt te beklimmen objecten meer tegen . Alleen nog viaducten die beklommen moeten worden . 
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Klimmen is niet echt in het programma van de rivierentocht opgenomen. Nog nooit hebben we zoveel lekke 
banden op een dag gehad . Het plan rijpt om niet meer op elkaar te wachten maar de lekke pechvogel zijn band 
in de bus te laten repareren . Daarna kan de bus de lekke pechvogel weer terug in het peloton afzetten . 
We koelen telkens sterk af als we in de striemende regen, op de wind in het vlakke landschap staan te wachten . 
Echt chagrijnig worden we niet maar als een zonnige 
dag fietsen nog zo vers in het geheugen zit is het wel 
even slikken. De route wordt onderweg een paar keer 
aangepast. AI met al blijken we die dag toch weer goed 
voor een kleine 200 km te zijn . We waren aardig stil en 
vermoeid toen de contouren van OOY aan de horizon 
verschenen . Doorweekt en voorzien van een vochtige 
fietservaring verenigen we ons weer met de oudjes uit 
Oudewater. Hier en daar vrezen sommigen voor de dag 
van morgen . Het zitvlak begint mede door de regen 
aardig beurs te worden. 

Het eten smaakt prima en duidelijk wordt dat fietser de 
ober heel wat meer loopwerk bezorgen dan een bus 
tevreden verenigingsleden uit het Oudewaterse . De 
voetbalwedstrijd Nederland-Roemenie wordt door de 
meeste fietsers bekeken en van commentaar voorzien. 
Na de uitzending van de interland zitten er nog een paar te kaarten en de rest verdwijnt richting bed . Het was een 
inspannende dag met iets meer kilometers dan de meeste hadden gedacht. Voor morgen zijn de 
weerverwachtingen niet veelbelovend . Met die wetenschap is het beter om vroeg te gaan slapen en het OOYSE 
nachtleven te laten voor wat het is. 

Zondagochtend is het ontbijt om 07 .15 uur, we willen vetrekken om 8 uur. 
We worden uitgezwaaid door een paar al vroeg baldadige bejaarden, die op hun balkon het peloton richting 
Nijmegen zien rijden . Het uitzicht op de Waalbrug is prachtig . De schilderachtige wolkenpartijen beloven niet 
veel goeds . Als we kijken in de richting die we gaan fietsen kan beter het regenjack alvast aan . Het zal die dag 
nog vaak gebeuren . Jack aan, jack uit. Bui na bui fietsen we soms in twee waaiers richting het westen De 

",.....,.",..._....,.._______ onderlinge waardering begint te groeien , met een nat maar goed humeur pakken 
r Sc' . _.' .• ' Ä :"j we kilometer na kilometer. De lekke banden die we hebben worden in de bus 
~ gemaakt. Ber en Martin hebben de bus zo ingepakt dat er nog ruimte is voor een 
~"!... snelle mobile pitsstop . De bus heeft tegen 11 uur een plekje gevonden uit de wind . 
~~~ 
~-=!~ 	 Naast koffie en thee gaat de bouillon er ook goed in . We zien er uit als verzopen 
~:.-~ katten maar niemand die er om maalt. We zijn op weg naar een tussenstop in 

·~·:~;;l~· 
;.. 	 Ouderkerk aan de Amstel. Monique is daar geboren en haar zus heeft daar een 

prachtig huis met een zeer ruime garage. Man en zwager hebben de riante garage 
omgetoverd tot een ontvangstruimte voor natte en vermoeide tourfietsers. Het 

:f;1!' beloofde broodje croquet en de soep gaan er goed in. Mooi initiatief, dank daar 
voor. Met warm gevulde magen richten we ons op de pont van Buitenhuis . De wegt::=iI 	 -,. wordt bekender en bekender. Door de Wijkermeerpolder gaan we richting

KM ·9 Castricum . .~,. 

. ';cc, Bij de BP


pomp 

nemen we 

afscheid 


van de deelnemers die daar in de buurt 
wonen. De Limmers rijden door naar De 
Lantaarn. We heffen het glas en kijken 
terug op een winderig en nat 
fietsavontuur. Dank aan Wil en Kees , Ber 
en Martin bedankt voor jullie werk. Dank 
aan Monique voor het beschikbaar 
stellen van de bus en de ontvangst in 
Ouderkerk. Rest nog een tip om de 
organisatie van komende meerdaagse 
tochten nog soepeler te laten verlopen . 
Laat ons als fietsclub een waterdichte 
fiets GPS aanschaffen . Een van de voorrijders monteert die op de fiets en waarschijnlijk rijden we dan recht op 
onze doelen af. 

~ 

Harry Wullings 
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GESLAAGDE TWEEDE TRIANGELTOCHT 

Zondag 7 augustus 2005 vond de 2e Triangeltocht richting Hilversum plaats. 
Naast twintig deelnemers, waaronder liefst vier dames, was ook Elja Tepper als fotograaf van het Nieuwsblad 
van Castricum aanwezig bij het vertrek vanuit Limmen. De belangstelling viel wel wat tegen (er werd gerekend 
op 30 deelnemers) . De oorzaak lag waarschijnlijk aan het weer en dat veel leden van Tourclub Limmen op 
vakantie waren. Nadat Elja Tepper enkele mooie foto's had geschoten zwaaide zij ons uit en wenste ons veel 
succes. Met het windje in de rug ging het richting Krommeniedijk , een typisch rustiek Hollands dorpje, altijd 
weer fantastisch om doorheen te fietsen . Onderweg richting Wijdewarmer en Purmerland werden wij 
getrakteerd op wat korte hevige regenbuien maar dat mocht de pret niet drukken. Bij Ilpendam waren wij de 
eerste klanten voor de overtocht met het alom bekende pontje. Bij het nogmaals tellen van het aantal 
deelnemers misten we twee personen, Frank Kramer en zijn zoon Robert. Niemand wist wat de reden hiervan 
was en zo werden er wat dingen gesuggereerd. 
Toen wij bij de Lantaarn stonden vlak voor het vertrek kwam er nog een vrouw aan met een bidon in haar hand. 
Eerst wist ik niet wie het was en vroeg haar of ze ook mee zou fietsen, op dat moment zag ik dat het de vrouw 
van Frank Kramer was met een bidon voor hem. Toen werd mij het een en ander duidelijk 
Normaal maakt Frank zijn eigen bidon klaar en weet wat er precies in moet Nu zijn vrouw dat heeft gedaan moet 
het echt van jezelf komen en wie weet wat zijn vrouw er heeft ingegooid . Dat Frank zijn zoon ook af en toe een 
slokje geeft verklaart volgens mij dat ze wel heel snel de man met de hamer zijn tegen gekomen 
De penningmeester betaalde de pontmeester die nog geen wisselgeld had. Hem werd hierdoor een flinke fooi 
gegeven te meer dat hij vandaag waarschijnlijk toch een mindere dag zou hebben. 
Via Broek op Waterland, Zuiderdorp, Rensdorp kwamen wij bij de Scheillingwouderbrug. Traditioneel wordt hier 
de trap genomen met de fiets op je nek. Over de brug ging het langs het Amsterdam Rijn Kanaal naar 
Driemond. Over de brug was het nu nog tien km naar Graveland voor de koffiestop bij restaurant De Colonie. 
Hier werden wij door onze sponsor getrakteerd op koffie met overheerlijk appelgebak. Het was niet zomaar een 
appelgebakje, een heel bordje vol met o.a. aardbeien, meloen, rozijnen en heel veel slagroom. Sommigen 
maakten hiervoor zelfs een kruisteken. 
Na deze geweldige traktatie begonnen wij aan het tweede gedeelte van deze tocht. 
Via Naarden fietsten wij naar Naardervesting, het oudste monumentale dorpje van Nederland en vervolgens via 
Muiderberg naar Muiden, waar bijna altijd voor het sluisje gewacht moet worden. 
Buitenlandse toeristen namen ons daar diverse keren op de foto, waarschijnlijk om aan hun thuisfront te laten 
zien dat Nederland bij uitstek een fietsland is. Na Muiden gingen wij dwars door Amsterdam wat voor een groep 
toeriietsers als minder plezierig wordt ervaren vanwege de drukte en de stoplichten. Bij het pontveer achter het 
Centraal Station over het IJ was dit alweer voorbij. Vanaf hier volgden wij de groene bordjes van de Oeverland 
route (LF 7b) . Deze route loopt vanaf Schoorl tot Maastricht en wij namen het gedeelte door de recreatie parken 
't Twiske, Het Jagerveld en de Zaanse Schans. 
De wind begon hier steeds meer aan te wakkeren en wij hadden hem vaak pal tegen. Bij sommige deelnemers 
begonnen daardoor de kilometers nu behoorlijk te tellen. Na ongeveer 145 km (iets langer dan vooraf was 
aangekondigd I) kwamen wij moe maar voldaan weer in Limmen aan. 
Volgend jaar wordt deze tocht nog eens herhaald, maar dan buiten de schoolvakantie en waarschijnlijk richting 
Schevingen, zodat de sponsor van deze tocht, Rene Kuijs , ook eens zelf kan meefietsen. 
Gerard Kuijs 

HOEK VAN HOLLAND - DEN HELDER 2005 

Hier mijn bevindingen van deze helletocht 's Morgens om vier uur opgestaan (erg vroeg voor ontspanning). Mijn 
lieve vrouwtje bracht en haalde ons (Bertus,Gerrie,en ikke). Na een pittig ritje dik op tijd aangekomen in Hoek 
van Holland. Ongeveer gelijk met Marco en zijn troepen (Roony, Jan en vader Zonneveld ( prachtig om zo'n 
schoonvader te hebben). Meteen de nummers ophalen , lachen geblazen, want daar stond Gerard Kohier met 
een gebroken ketting, wat later bleek een slecht begin voor hem want hij reed daarna drie keer lek en dat is pas 
echte pech, toch? Dat gun je niemand. Daarna bordjes op de fietsen en een beetje spanning kontroleren 
(banden enzo). Dat er veel spanning vooraf was dat konden mijn vrouwen ik wel zien. Want in de tijd dat we in 
het half donker in de auto nog zaten te wachten ging de een na de ander zitten te ontspannen . En allemaal een 
beetje in de buurt van zo'n strandkroeg. Je zal maar lekker overdag een biertje gaan drinken. Waar komen al die 
vliegen vandaan? Maar allee, het begon tegen achten te lopen dus naar de start gespoed .We gingen keurig het 
vak in , zoals het hoort. Maar ik weet met mijn wielerverieden dat je daar geen prijzen mee wint. Dus al gauw de 
fietsen over het hek getild en vooraan bij die andere schurken aangesloten .(Mijn moeder zei vroeger al eerlijk 
duurt het langst. Om acht uur het startschot en als gekken weg, Ik kende dat nog wel van vroeger in de 
klassiekers . We zaten met ons Zeebadteam goed voorin , ik zag Jan, Marco,Gerrie in de eerste twintig en daar 
moet je zitten als het eenmaal gebeurt. Het was een heel nerveus gedoe in de eerste kilometers , we vlogen van 
links naar rechts en omdat de wind van land kwam was ik al vier keer door het water geweest Na twee km 
strontnat Vlak voor Scheveningen op een heel slecht stuk strand spatte het hele zooitje uit elkaar en ik had het 
daar moeilijk. maar als ik het moeilijk heb, heeft een ander het ook, is mijn motto. Ik zag Jan in de verte en Marco 
daar achter. Daartussen zag ik Gerrie alleen rijden .Toen dacht ik rustig blijven zitten in dit groepje. In 
Scheveningen draaiden we de weg op en haalde ik Gerrie in , Marco en Jan een paar honderd meter er voor. Ik 
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ben toen in een ruk naar ze toe gereden met Gerrie in mijn wiel (dacht ik ). Maar toen we weer op het strand 
waren vroeg Marco "waar is Gerrie?" Volgens mij zat hij achterin . De groep telde toen een man of dertig. Gerrie 
zei naderhand dat hij het daar effen niet meer trok . Jammer want anders waren we met vier man heel sterk 
vertegenwoordigd geweest. Gerrie reed daarna nog twee keer lek, dacht ik. Maar goed, we moesten verder en 
wachten was er niet bij . We zaten dus in een veel te grote groep waar zo als normaal de helft geen kopwerk 
doet. Jan en Marco waren duidelijk de sterksten en deden het beulswerk, of dat verstandig is weet je niet. 
Volgens mij zit er voor hun nog veel meer in als ze wat verstandiger met hun krachten zouden omgaan. Maar ik 
was vroeger ook zo. Tot een ouwe verstandige wielrenner tegen mij zei , "Korver je rijdt als een kip zonder kOp i" 
Daarna won ik wel wedstrijden. Dus er is nog hoop en ze zijn nog jong !! Na Egmond was het voor mij echt 
overleven want het strand werd steeds slechter. Ik moet wel zeggen dat Marco als het strand slecht wordt super 
rijdt. In die slappe bagger voelt hij zich helemaal thuis , denk ik . En Jan kan volgens mijn nog makkelijk 
wereldkampioen worden! Naar het eind toe haalden we steeds meer toppers in die of naar de kloten waren of 
lek reden . Je weet het niet hè, met wielrenners , ze trainen nooit en zijn altijd ziek. Maar als het er op aan komt 
rijden ze meestal hard . Voor mij was het echt overleven . En dank zij Michael Krijnen , die zei als je lost moet je 
alleen heb ik het overleefd . Bij de laatste strandopgang (een hele stevige) was er een gozer die gillend van de 
pijn (kramp) in het zand lag te rollen . Ik had al derig km half kramp dus mak an omhoog, ik was gewoon 
tevreden met de laatste plaats van de groep, de laatste meters nog 38 seconden verloren, maar dat geeft niks, 
ik was nu eenmaal de oudste lul , 52 jaar en wie doet me dat na? Wat ik wel mooi vond is dat vader Zonneveld 
mij toevertrouwde dat hij altijd met de Wielerrevu naar bed gaat en dat hij dan in slaap valt na heel veel 
wielerverhalen . Mooi he? 
Wil/em Korver 

T Willy Lammens bracht een bezoek aan Frans R U 'M 
Punt en Margareth Beerepoot In hun centrum te

DE Limmen 

Niet erg opvallend, maar toch in het zicht springend is het reclamebord van Centrum Meander aan de Rijksweg 
115 In Limmen. Wat steekt daarachter? Bij "meander" denk je al gauw aan lets dat stroomt. En dat is niet zo gek 
gedacht. Afgelopen zomer reed ik de Driedaagse Rivierentocht en had op het laatst fi ink wat zenuwpijn in mijn 
rechterschouder. Onderweg had ik pijnstillers genomen om op de fiels te kunnen blijven zitten . Ik vertelde dat aan 
Frans Punt en hij bood mij een shiatsubehandellng aan . Ik nam deze aan en loog op 
een goede dag naar het keurige pand van Frans Punt en Margareth Beerpoot. Als je daar 
binnen bent, kun je nauwelijks bevatten dat hier voorheen een bollenbedrijf floreerde. 
Ru ime entree met wanmtesluis, grote comforabele wachtruimie met een vergaderzaal , 
adminlslralieruimte en diverse behandelkamers voorzien van massagetafels, 
hometrainers en sinds kort een infraroodcabine, zeg maar een soort sauna. Menig 
fysiotherapeutisch centrum zou hier jaloers op zijn. Kopje koffie en dan neemt Frans me 
mee naar een behandelkamer, na mijn klacht nogmaals aangehoord te hebben. "Ik ga 
je pijn doen", zegt hij. Afijn , hij gaat er voor zitten en Ik leg mijn hoofd op een rol op tafel. 
Frans begint aan de linkerkant van mijn nek Ie drukken en na de derde drukplaats dacht 

"I . •• . 
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ik dat ik van mijn stokje zou gaan van de pijn . Dat was nog maar de eerste van drie 
herhalingen met vier drukpunten en het moest ook nog eens aan de zere rechterkant. Ik heb het overleefd, maar 
wat denk je? Na deze drukpuntbehandeling voelde ik alsof er iets van mijn achterhoofdspieren stroomde naar 
mijn schouderpartij. Een heerlijk gevoel! Frans heeft mij nog drie behandelingen gegeven en ik ben symptoomvrij! 
Eveneens in de auto, want ik had ook pijn in die schouder als ik achter het stuur zat, ondanks verstelbaar stuur en 
stoel. Dat was dus het effect van shiatsu. Wat Meander betekent is mij nu duidelijk, net zoals voor de klantenkring 
die Frans inmiddels heeft opgebouwd: een weg vrij maken voor nieuwe energie In het lichaam, maar ook ook van 
geblokkeerde energiestromen, zoals in mijn geval. Mei een gewone massage was dat zeker en vast niet gelukt. 
Behalve mensen met chronische klachten , telt Frans inmiddels al heel wat wielrenners onder zijn klanten. 
Naast shiatsu biedt Frans in zijn prachtig centrum verder sportmassage en blessure-preventie. Overbelasting van 
spieren en gewrichlen sluipt soms langzaam binnen in het lichaam. De meeste mensen zijn niet gewend om dil 
tijdig te onderkennen. Het kwaad is meestal al geschied aleer zij zich tot een behandelaar wenden. 

Wat is het aandeel van Margareth Beerepoot, de echtgenote van Frans? Margareth Is van oorsprong 
maatschappelijk werker en Is Inmiddels opgeleid tot hypnotherapeut en lichaamswerker. 
Zij kan hulp bieden in uiteenlopende situaties en verschillende problemen. Bijvoorbeeld 
bij: rouwverwerking, oplossen van spanningen, stress, bum - out, examenvrees en 
faalangst, verwerken van trauma's (nare ervaringen met zwaar psychisch lijden), 
eetproblemen, verbeteren van sociale vaardigheden, vergroten van zelfvertrouwen. Een 
sessie bij Margareth duurt anderhalf uur en kost· 45 per uur. In sommige gevallen is 
vergoeding via de ziektekostenverzekeraar mogelijk. 
Meer informatie : Centrum Meander. Telefoon 072 502 0844 (Margareth) 
072 5054712 (Frans) Adres: Rijksweg 115 Limmen. E - mail : info@centrummeander.nl 
Website www.ce ntrummeander.nl 
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SHIMANO FIETSCHALLENGE 2005 - MTBFREAKZ· TOURCLUB LIMMEN 

Waarom staat iemand om vijfuur op, om vervolgens om half zes te vertrekken naar de Voerstreek onder 
Maastricht. 270 km van huis, met de wetenschap dat het de hele week heeft geregend, na twee en een half uur 
rijden verkleden op een drassig veldje in de wind en kou , dan naar de start rijden, vervolgens zestig km door de 
modder te ploeteren , om na 48 duizend hartslagen, 3330 kCal weer aan te komen , vijf uur en zes minuten later 
weer te terug te zijn op de plek waar je uiteindelijk bent begonnen? 
Mijn antwoord : Omdat het heerlijk is om met de "mannen" in de modder te spelen en jezelf tot het uiter.;te te 
dwingen! 
We waren dit Jaar weer met een grote groep richting 8elgiê gereden, in totaal zeventien man en iedereen had zich 
op zijn eigen manier voorbereid en met zijn eigen verwachtingen. Ikzelf dacht na mijn prestatie van vorig jaar dat ik 
dit jaar wel goud (sneller dan 3 uur 30 min) kon halen, maar na ongeveer twee km gereden te hebben, was die 
droom in duigen gevallen. Ik heb nog nooit van mijn leven zoveel modder, troep, stenen , hobbels, slootjes etc 
gezien, alles wat de snelheid maar uit je MT8 kan halen . Dit vergde ook snel zijn slachtoffers, want om de honderd 
meter stond wel iemand zijn band te plakken en na ongeveer vijf km was zowel bij Gerfi als bij Bertus de 
derailleur in het wiel geslagen. Ik heb slechts de schade van 8ertus gezien, maar zijn XT-<lerailleur, zijn spaken en 
zijn velg waren aan vervanging toe. Duur weekendje dus voor 8ertus voor vijf km fietsen en dan heb ik de vijf en 
twintig euro diesel nog niet genoemd, 8ertus. Ik stop dan ook maar met het noemen van alle schades, want van 
onze groep is slechts de helft gefinished. Oh ja, we hebben ook een uitvaller in de categorie "ik zou wel eens 
panne kunnen krijgen, dus ga ik maar terug", na vijf km omgekeerd en lekker aan de bier gegaan, wat voor Bertus 
en Gem wel zo gezellig was. Het leuke van dit Jaar was dat ik velen ben tegengekomen in de koer.;, 8arry (twee 
keer lek) is ons gepasseerd, Sjon kwam fluitend en genietend langs, Cock heeft een tijd met mij opgefietst, Rolf 
troffen we bij een Shimano Service point alwaar hij een doom uit zijn Tubeless trok, wat een luid gesis tot gevolgd 
had. De laatste 35 km heb ik gefietst met 8art en Sven en kwamen we Rutger ook nog tegen . 
Ik blijf het 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 plezîerige hel na zestig 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 ! Ik heb een topdag gehad, jongens 
bedankt! 

Patrick Kingma 

MOUNTAINBIKEN IN HET MERGELLAND 

Eindelijk weer als vanouds met de "mannen" op stap voor een fantastisch weekend Mountainbiken in het 
prachtige gebied van het Mergelheuvelland. (Limburg/Belgie) . Marco Moes had zich ingezet voor de organisatie 
en had een prachtige lokatie gevonden in de vorm van een oud klooster in het dorpje RichelIe, net over de grens. 
De reis erheen natuurlijk geprobeerd om snel ter plekke te zijn, maar helaas de A2 heeft altijd leuke 
verrassingen en het duurt dan ook gemiddeld vier uur voordat je in de buurt van Limburg aanbeland bent. Wij 
waren gelukkig om een uur vertrokken in de middag, maar konden ons pas om vijf uur in St .Geertruid 
inschrijven. Wij , dat waren Sjon , Ton en ikzelf, maar onderweg waren ook : Marco , Bertus, Roonie, Gerrie , 
Jeroen , Rutger, Hans en Dennis. 
' s Avonds Sjons heerlijke Spagetti gebunkerd , calorieen stapelen. Daarna met de benen op tafel nog even 
voorbesproken wat de volgende dag op het programma zou staan. Om elf uur gingen de luiken dicht, de wekker 
gezet op zeven uur gezet en was het muisstil in huis . Iedereen toch een beetje nerveus over wat er de volgende 
dag zou komen . 
Op Zaterdag 17 Sept. was er om zevenen al volop leven in ons huiSJe, fietsen werden tevoorschijn gehaald en 
boterhammen gestapeld . Gelukkig was Willem Korver niet mee anders vlogen de kiwi·s je weer om de oren . 
Iedereen wist zich dat ook nog te herinneren van twee jaar geleden in Bouillon, maar ik kon niemand erop 
betrappen dat hij deze gewoonte van Willem heeft overgenomen . Raar eigenlijk, als je toch ziet hoe snel hij die 
heuveltjes over jakkert? Bertus moest het helaas voor hem wel ontgelden als "oudje", hele verhalen over de 
oorlog , dat er nog een boek geschreven wordt door Geert Mak : "De eeuw van Bertus de Vries" etcetc, maar 
Bertus heeft zijn benen laten spreken en ons dezelfde dag fietsles gegeven 1 Want om negen uur vertrokken we 
vanu it de start in Geertruid , alwaar we Sven en Nicoline ook troffen, alleen helaas voor hen , ze waren hun 
fietskleding vergeten, dus moesten retour. Sven en Nicoline hebben daarna de tocht van vijf en dertig km 
gereden en genoten 1 

Wij zijn met z 'n allen tegelijk vertrokken , maar waren elkaar al na één km kwijt. Marco en Gerrie zijn sowieso niet 
bij te houden, Dennis en Roonie ook niet, Hans ook niet en Bertus al helemaal niet, dus bleef ik achter met Sjon 
en Ton . De tocht was fantastisch , we hebben vijf uur lang genoten van tachtig km MTB parcours, gevarieerd over 
single tracks , langs beekjes , door weilanden etcetc. kortom top! Maar als je denkt na zestig km, dat het einde 
bijna in zicht is, maar dan nog twintig km moet met de meest heftige beklimmingen, dan valt dit vies tegen. 
Glukkig heelhuids de tent bereikt alwaar we warm werden onthaald door de "snelle" mannen met een fris 
biertje. We hebben slechts een iemand achter gelaten op het parcours, dat was Jeroen. Hij ging tijdens een 
sprongetje door zijn rug en moest de strijd staken . Jammer, want als er iemand goed voorbereid was, dan was 
Jeroen het wel. Dit kan je dus warschijnlijk zomaar overkomen . Ik hoop dat Jeroen weer snel herstelt! 
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Die avond zouden we bbq-en, doch de puf was op, we hebben snel een Chinees gepakt en zijn toen direct ons 
mandje ingedoken en lagen om half tien te ronken . Gelukkig hadden we Bertus een kamertje voor zich alleen 
gegeven, dus totaal geen last van hem gehad. 
De volgende ochtend weer om zeven uur eruit, maar dan voel je je beentjes, weer een hele dag fietsen. We 
stonden duidelijk niet te springen, maar toch om negen uur vertrokken uit Geertruid , inclusief Sven, die weer 
was aangesloten . Gerrie reed al na één km lek, dus we hadden voorsprong! maar al na achttien km kwamen hij 
en Marco voorbij geraasd en hebben we ze niet meer gezien. Sven ging ook lek, gek he? ...... volgende keer toch 
maar geen banden meer wisselen? 
Ook deze tocht was weer fantastisch, sommige stukken kwamen bekend voor, want die hadden we de dag 
ervoor ook gehad , maar dit stoorde totaal niet. Overigens werden we ook nog gepasseerd door een MTBFreakz 
lid, maar hij had niet eens de puf om gedag te zeggen , dat zal hem waarschijnlijk geen tweede keer overkomen , 
toch? 
Enig minpuntje was het aantal wandelaars op de route, vooral op zondag. Dit geeft toch wat wrijving in sommige 
gevallen, maar ik moet vooral zeggen, dat dit het geval is bij associale mtb-ers , want die zijn er zeker heb ik 
gemerkt. Laten wij ons daar niet schuldig aan maken l 
Na zeventig km eindelijk de feesttent in zicht en een warm onthaal van Nicoline en Pam (dochter van Sven) en 
een koud biertje van de snelle mannen! 
Kortom een topweekend, fantastische tochten, loodzwaar, maar zeker de moeite waard! Jongens bedankt vcor 
het gezellige weekend , Marco bedankt voor de organisatie. 

Patriek Kingma 

ALS IK DRIEMAAL MET MIJN FIETSBEL BEL 

"Bel Maar Raak" is een oud familiebedrijf met een oer-Hollands product: fietsbellen . Joop is al zo lang in dienst 
dat hij bij de inventaris hoort. Aan hem is een belangrijke taak toebedeeld . Hij monteert namelijk het handeltje te 
bewegen, kan de fietser het alom bekende geluid produceren.Joop is wat grieperig. Het werk gaat hem niet zo 
gemakkelijk af als anders. Of hij alle handeltjes geheel volgens voorschrift monteert is de vraag. Straks lekker 
vroeg onder de wol.Weken later is er feest. Joop is 25 jaar bij "Bel Maar Raak" in dienst, en dat moet gevierd 
worden . In het bijzijn van zijn vrouw Riet krijgt Joop een passend cadeau. Een fiets, uiteraard met een bel van 
"Bel Maar Raak".Nadat de laatste collega's de receptie met Chinees lopend buffet hebben verlaten , vraagt de 
directeur Joop en Riet mee naar zijn kantoor. "We hebben een probleem met China." , zo neemt hij het woord. 
Joop antwoordt dat hij het eten best goed vond. "Ik doel eigenlijk op de Chinese concurrentie. Hun fietsbellen 
zijn veel goedkoper dan de onze . We moeten bezuinigen. Helaas gaan we je ontslaan."Het huilen staat Joop en 
Riet nader dan het lachen. "Omdat je 25 jaar foutloos werk hebt geleverd , krijg jeeenontslagvergoeding van Euro 
100.000,= ."Niet wetend wat ze hiermee aan moeten. sjokken Joop en Riet met de nieuw verworven fiets naar 
huis .Een financieel planner geeft advies: " U kunt de ontslagvergoeding ineens laten uitbetalen.Dan is er één 
partij die lacht: De Belastingdienst. Er moet namelijk 52 procent inkomsten - belasting betaald worden. " Een 
zuur lachje trekt over het gezicht bij Joop en Riet."Maar u kunt ook een lijfrenteverzekering aangaan . Dan stort u 
de ontslagvergoeding bij een verzekeraar. In ruil daarvoor krijgt u een levenslange uitkering . Daarvoor is ook 
belasting verschuldigd. Maar omdat uw inkomen laag is. Is het percentage veel lager. " Zo gezegd zo 
gedaan.Joop went aan zijn nieuwe dagindeling. Hij gaat steevast een stuk fietsen. Op de kruising bij de fabriek 
van "Bel Maar Raak" heeft hij voorrang . Een automobilist denkt daar anders over. Joop probeert de aandacht van 
de chauffeur te trekken door flink te bellen. Helaas breekt het handeltje van zijn bel af. Een aanrijding is het 
gevolg. Joop overleeft de klap niet. Uit de fabriek toegesnelde oud-collega's constateren dat het handeltje 
waarschijnlijk door Joop zelf is gemonteerd. Zo is de griep hem maanden later alsnog fataal geworden.Riet is 
ontroostbaar. Gelukkig heeft de financieel planner de lijfrenteverzekering zo ingericht dat de uitkering overgaat op 
Riet. Anders zou het resterende kapitaal aan de verzekeraar vervallen. Desondanks gaat het slecht met Riet. Ze 
mist Joop enorm en een tijdje later komt ook zij te overlijden . De kinderen van Joop en Riet vragen de financieel 
planner wat er nu gebeurt, "Bij de lijfrenteverzekering hebben wij destijds een zogenoemde contraverzekering 
gesloten, Dit is een verzekering die het restant van de ontslagvergoeding aan jullie uitkeert na overlijden van 
jullie ouders, Ook nu gaat er dus geen geld naar de verzekeraar. Omdat jullie de premie zelf hebben voldaan, is 
deze uitkering vrij van successierecht." De kinderen zijn verdrietig vanwege het verlies van hun ouders Maar door 
de drievoudige begunstiging van de verzekeringen - eerst Joop daarna Riet en tot slot de kinderen - is het geld 
van de ontslagvergoeding binnen de familie gebleven. En nog fiscaal vriendelijk ook. 

Als ik driemaal met mij fietsbel bel ."" . ... .. . 
De moraal van dit verhaal is: 

1 , Zorg altijd voor een goede bel op je fiets 
2, Laat reparaties waar je niet goed in bent door een erkende 

fietsenmaker ( b.v, Kroone-Liefting) uitvoeren, 
3, Voor een goed financieel advies raadpleeg een erkend bureau (b,v, De 

Triangel Groep) 

Gerard Kuijs 
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r1f4.kRooNE 
\:LIEFTING 

Op donderdag 18 november 2005 
opende MTB - er Bart Brentjes de 
GIANT Concept Store in de nieuwe 
zaak van Kroone - Liefting aan de 
Rijksweg 137 te Limmen (foto rechts) . 
Een unieke formule in Europa, zoals 
W Buitenhuis van GIANT in zijn 
toespraak opmerkte ( foto hieronder) . 

Drankje ter 
bezegeling van 

~~;y~r~~'!1 de nieuwe 
formule 

Ook andere merken 
zijn goed 

vertegenwoordigd, 
hier het De Rosa 

hoekje ....._--~~--~----~-

Kijkje in de 
nieuwe, ruime 
werkplaats 

De balie, een 
belangrijk punt 

in de zaak 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER VELUWETOCHT 2006 TOURCLUB LIMMEN 

Ondergtekende ..... ............................... " ............ .. ... 


Adres: ................................................................... .. 


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


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


schrijft zich hiermee in voor deelname aan de Veluwetocht van Tourclub Limmen van 3 tot en 
met 5 juni 2006 

De deelnameprijs bedraagt 175 euro. Het inschrijfgeld ad 50 euro wordt vóór 15 maart 2006 
overgemaakt op rekeningnummer 3364 07 939 ten name van de de penningmeester van 
Tourclub Limmen . 
Het verblijf in het hotel is voorzien op basis van half pension, dus twee keer ontbijt en twee 
keer diner. 

Het programma (onder voorbehoud): 
vrijdag 3 juni vertek van De Lantaarn in Limmen naar een bestemming in de buurt van 
Apeldoorn, max. afstand 150 km 
zaterdag 4 juni een rondrit over de Veluwe van max. 120 km 
zondag 5 juni terug naar Limmen, max. 150 km 

Na betaling van het inschrijfgeld ontvangen de deelnemers een bevestiging en medio mei een 
beknopt draaiboekje van de tocht. 
Tijdens de rit gaat een volgauto mee voor de bagage, ravitaillering en hulp bij pech. In geval 
van pech geldt de regel dat de pechvogel de panne verhelpt met hulp van de begeleiders of 
een der overige deelnemers. De groep rijdt in rustiger tempo verder. De pechvogel kan op 
eigen kracht terug in de groep komen of door de volgauto terug gebracht worden. 

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


Opsturen naar secretariaat van de Tourclub (zie adres bovenaan deze brief) 
àf doormailen naar een der bestuursleden 
àf afgeven bij een der bestuursleden 


