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BESTUURSAMENSTELLING  VAN  TOURCLUB  LIMMEN

WILLY  LAMMENS,  VOORZITTER
Pinksterbloem 2
1902 SP Castricum
Tel 0251 652849
E- mail: willycycling@planet.nl

GERARD  KUIJS,  PENNINGMEESTER
Alkmaarderstraatweg 52
1901  DC Castricum
Tel. 0251 656779
E - mail: gerard.kuijs@casema.nl

KEES  DENNEMAN,  SECRETARIS
Molenweg 37
1906  DE LIMMEN
Tel. 072 5052287
E - mail:C.Denneman@quicknet.nl

HARRY WULLINGS
Kerkweg 8
1906 AW LIMMEN
Tel. 072 5054266
E-mail: wullings27@zonnet.nl

WE ZIJN DRINGEND OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE SECRETARIS

TOURCLUB LIMMEN
Tourclub Limmen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Alkmaar onder nummer
37100952 als vereniging met beperkte handelingsbevoegdheid.
Statutair gevestigd te Limmen, 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

Lid van de Tourclub sinds 1997. Reed eerder bij de
Tourclub toen die nog in een oprichtingsstadium was.
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 bij de snelle groep. Hij 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. Voelt zich 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. Kees treedt
af, maar neemt de honeurs waar tot we een nieuwe
secretaris hebben.

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.

Digitale informatie over Tourclub Limmen is te vinden op de website van
www.mtbfreakz.nl  en klik daar op de link naar www.tourclub Limmen.nl
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VAN DE VOORZITTER
Zo, het seizoen 2006 zit er op en we maken ons klaar voor 2007. Terugkijkend naar het afgelopen jaar is
het een enerverend seizoen geweest. De opening begon nat. Op de eerste zondag in april zouden we
richting Waterland gaan. De weergoden hielpen ons een handje, want we hadden het waterland in onze
tuin, dus konden we thuisblijven. Wat een weer! In overleg met Gerard ging ik toch maar even kijken in
Limmen (met de auto) of er mensen waren die desondanks wilden fietsen. Eén dappere stond daar,
compleet in regenpak, Fred Verdonk. Dapper hoor. Maar ik floot de tocht toch maar af. De waardin in
Ilpendam had er al rekening mee gehouden dat we niet zouden komen. In augustus hebben we een
prachtige Kroone - Liefingtocht gehad langs mooie plekjes in de Noord. De gehele tocht bleven John Vader
en Marcel Bliek het tempo en de route aangeven. Van de Triangeltocht vindt u een verslag van Gerard.

Het clubblad telt deze keer liefst 24 pagina’s. We hebben zelfs fors moeten selecteren in het aanbod van
kopy en foto’s. Dat is een goed teken. Waarom plaatsen we het dan niet allemaal? Dat komt omdat  we
om druktechnische redenen vast zitten aan een veelvoud van vier pagina’s (4, 8, 12, 16, enz).
In dit nummer krijgen we een verhaal van twee leden die elk op hun manier hun beleving van het koersen
beschrijven. Het grappige hieraan vind ik dat de een ‘n oude rot in het vak is (Ton Duin)  en als het ware
reflecterend zijn activiteiten  beschrijft terwijl de ander (Erwin Krom) pas dit jaar met wielrennen is begonnen
en daar zo zijn eigen beleving aan heeft. Zelf ben ik dit jaar nog een keer met de KNWU in Italië geweest en
dat verhaal wil ik hier wel kwijt. Van het Jeu de Boulestoernooi een verslag met veel foto’s. Dat was een
bijzonder geslaagde dag. Uitstekend weer, flinke deelname, gezellige ambiance, er werd  fanatiek
gebouled, fantastisch verzorgde Barbeque (met dank aan Theo van der Meer). En een gezellige muzikale
omlijsting door Theo. We hebben er zelfs een clublied aan over gehouden! Met dank aan Theo en Jan
Schram.
Gerard Kuijs geeft een uitgebreid overzicht van het financiële reilen en zeilen van de club.
Dat brengt me naar de ledenvergadering. Druk bezocht, 45 leden en dat is statistisch gezien uitstekend te
noemen. Tijdens de vergadering hebben we afscheid genomen van onze secretaris Kees Denneman. Kees
is een man van het eerste uur in de Tourclub. Samen met broer Sjaak en nog enkele anderen uit een grijs
verleden gaf hij kleur aan Tourclub Limmen. Volgens mij was het in het begin  een exclusieve Limmense
club, maar geleidelijk aan drongen de “vreemdelingen” binnen. Kees ontdekte zo in de loop der jaren  de
smaak van het hardlopen. In het duin, op de baan in Castricum en vervolgens verlegde hij zijn grenzen,
letterlijk en figuurlijk, want de marathon lokte hem naar het buitenland. Daarmee kwam Kees terecht in een
ambivalente situatie: fietsen en / of lopen. Na een hele lange periode met deze tweestrijd te hebben rond
gelopen (en gefietst), hakte hij kort voor de ledenvergadering de knoop door: “ik ga me toeleggen op het
lopen”.  Hij heeft me echter toegezegd regelmatig nog mee te willen naar onze buitenlandse tochten en ook
weleens tochtje te willen voorrijden, hij blijft tenslotte lid. We hebben zijn keuze aanvaard, hetgeen betekent
dat we op zoek moeten naar een nieuwe secretaris. En dat zal niet meevallen. Mochten er leden zijn die
hiervoor aspiraties hebben, schroom niet om je melden. Wat het inhoudt? Op de eerste plaats wordt je
huisadres het postadres van de club. De brievenbus wordt zeker en vast niet overstelpt,  de vergaderingen
uitschrijven en notuleren, we doen dat drie, hooguit vier keer per jaar, bij iemand thuis. Kost je een paar
koppen koffie en enkele biertjes. Verder hebben we af en toe wat informeel overleg over zaken die zich
aandienen. Eén keer per jaar gaan we met de partners erbij ergens gezellig eten. Op de keper beschouwd
valt het eigenlijk wel mee wat de hoeveelheid werk betreft.
Nadat we van Kees afscheid hadden genomen (hij blijft overigens het werk doen zolang we geen nieuwe
secretaris hebben), nam Gerard de draad op met een humoristisch verhaal over de Triangeltocht, die
slechts door enkele dapperen werd gereden. Oorzaak? Regen. Verder vooruit lopend op onze plannen
maakte Gerard bekend dat we in 2008 een meerdaagse reis naar Schotland willen maken. Degenen die
daarvoor in principe belangstelling hebben, kunnen zich nu melden, vermits het veel tijd zal kosten  om een
en ander te organiseren. Gebruik het mailadres van Gerard: gerard.kuijs@casema.nl
Na de pauze gaf Dannie Rijk ons een in goed begrijpelijke bewoordingen uitleg over de invloed van trainen
op het spierstelsel en wat er zoal  bij komt kijken om dat steeds in optimale conditie te houden. Variatie en
rust  in de training, waren de sleutelwoorden. Na de lezing van Dannie toonde Jan Veldt (Akersloot) ons een
film met commentaar van zijn fietstocht in Australië. Hoewel het deze keer een latertje werd (Jan had nog
uren kunnen doorgaan), bleven veel leden zitten en schoven rond 24.00 uur aan de bar om daar te proosten
op de verjaardag van Gerard, die 57 jaar werd.
Intussen zijn we een paar maanden verder en er wordt nog steeds gefietst. Beide groepen samen. Wat
moet ik daar van zeggen?  Laatst heb ik het er met Gerard over gehad. Mijn conclusie over dit samenrijden
is echter: welke formule je ook bedenkt, geen enkele voldoet volledig aan ieders wensen om in het najaar
en in de winter op zondagochtend met de club te rijden. Als je in het najaar of  de winter wil trainen, voor
wat dan ook, moet je dat niet in een groep doen. Heeft drie voordelen: ten eerste is het effectiever om solo
te trainen, ten tweede je hebt geen last van de groep en ten derde, de groep heeft geen last van jou.Water
bij de wijn doen als je toch mee wilt? Lees het stukje van Wim Zonneveld maar.

Ik wens iedereen namens het bestuur goede feestdagen, een gelukkig nieuwjaar en tot ziens in 2007!

Willy Lammens
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DE  AGENDA VOOR  2007
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 / u
Groep 2 vertrek 8 uur 45 afstand 60 -80    km  max. snelheid 30 - 35 km / u
Verder zijn er nog mogelijkheden om samen te rijden op dinsdag- en donderdagmiddag.
Vertrekken om 13 uur 30 vanaf de bovengenoemde plaats. Afstand en tempo worden in onderling overleg bepaald.

Eenmaal per maand is er een gezamenlijke tocht, waaronder een meerdaagse. Deze tochten
vertrekken bij Café De Lantaarn in Limmen en de start is om 8.00 uur. Voor het seizoen 2007 zijn
de volgende tochten gepland:

APRIL
Zondag  1april de traditionele openingsrit. Bij het ter perse gaan van dit nummer nog geen bestemming bekend,
maar Willy Lammens zal de tocht organiseren.

MEI
Zondag 6 mei. Hiervoor zal Leo Vermeulen weer benaderd worden om een leuke route langs de kust richting
Breezand uit te zetten.

JUNI
Van vrijdag 1 tot en met zondag 3 juni een tocht naar Brugge. Met auto’s naar Oud - Beyerland, dan met de fiets
verder via Zeelandbrug, Goes, Vlissingen, Breskens. Twee overnachtingen in Brugge. De derde dag via Vlissingen
en de westelijke Deltaroute terug naar Oud - Beyerland. Het inschrijvingsformulier vindt u op pagina 20.
Hiermee vervalt  de gezamenlijke tocht van zondag 3 juni.

JULI
Zondag 3 juli organiseert Harrie Wullings een rit. Waarheen, is op dit moment voor het bestuur ook een verrassing

AUGUSTUS
Zondag 6 augustus
De KROONE - LIEFTINGTOUR. Dit wordt  weer een mooie rit  langs pitoreske punten in “De Noord”. Een herhaling
van vorig jaar. 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 26 augustus
De Ronde van Limmen. Ook dit jaar kunnen de recreanten en zeker de Tourclubleden hun beste beentje
voorzetten in een koers door het centrum van Limmen. En gezelligheid is troef natuurlijk. Vergeet niet:  Deelnemen
is belangrijker dan winnen. Oh ja? Ja. Hou de aankondiging in de locale kranten in de gaten om je in te schrijven.

SEPTEMBER
Zondag 3 september
Een extra rit. Bestemming en leiding nog onbekend.

Zondag 20 september
De TRIANGELTOCHT; o.l.v. Gerard Kuijs. Bestemming waarschijnlijk richting Leiden over een afstand van 150 km.
De koffie wordt aangeboden door De Triangel 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. Omdat we dit vooraf moeten reserveren, willen we graag weten hoeveel mensen er
mee gaan en ook willen wokken. In de Fietsbel van juni 2007 krijgt u meer informatie.

OKTOBER
Vanaf  28 oktober rijden beide groepen samen. Vertrek om 8. 45 Visweg / Oosterzijweg

Vrijdag 26  oktober:
ALGEMENE LEDENVERGADERING

in de Lantaarn
met gastspreker: Frank Kramer, met als onderwerp

sportblessures en het herstel daarvan
aanvang  20.30 uur
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NOTULEN JAARVERGADERING 27 OKTOBER 2006
Aanwezig:
Bestuur: Willy Lammens(voorzitter), Gerard Kuijs(penn.meester),   Kees Denneman(secretaris), Harry  Wullings.
Leden:  45 personen, zie presentielijst op bladzijde 9
Afwezig( met bericht):Marco Brinkman.
1. Opening:  De voorzitter heet ieder van harte welkom.
2. Binnengekomen stukken/mededelingen:
- folder binnen gekregen over ‘fietsen in Valkenburg’, ter inzage bij het bestuur.
- notulen vorige jaarvergadering zijn goedgekeurd.
3.  Evaluatie/verslag seizoen 2006:
· De driedaagse over de Veluwe met overnachting in Apeldoorn was een groot succes. Niet in minste door

de begeleiding van de beide dames in de volgwagen.

- Op het Jeu de boules - toernooi kan met tevredenheid worden teruggeblikt. Het was erg gezellig en de
opkomst was prima.

· Met de suggesties uit de vorige jaarvergadering is om verschillende redenen niet veel gedaan m.u.v de
suggestie van Monique, die wilde een betere communicatie. Het bestuur heeft de intentie om meer met
e-mail te doen, maar is daarbij afhankelijk van de e-mailadressen die door de leden aangeleverd moeten
worden. Ondanks oproep in het clubblad heeft dit nog niet veel opgeleverd. We blijven aanhouden!

· De web-site is er inmiddels, maar lijkt niet druk bezocht. Ook is de aantrekkelijkheid van bezoeken
afhankelijk van de geleverde kopij.

We maken de afspraak dat de web-site vaste vermelding krijgt in de colofon van het clubblad.
4. Planning voor het seizoen 2007.
· Maandelijks tocht op de 1e zondag van de maand blijft.
· Enige uitzondering  hierop is de maand juni, want in het 1e weekend van juni 2007 staat er de drie/

daagse naar België (waarschijnlijk Brugge) op het programma.
· Sluitingstocht is tevens de Triangeltocht.
5.  Financieel verslag van de penningmeester:

Gerard doet verslag van afgelopen jaar. Het aantal leden is gegaan van 258 in okt.2005 naar 256 in okt.
2006.  De balans sluit met een batig saldo van  700 euro.
Tevens komt Gerard nog even terug op de clubkleding. Na enkele discussies in de vergadering besluit
het bestuur eventuele nieuwe plannen kenbaar te maken via het clubblad, waarbij men kritisch blijft kijken
naar de kwaliteit van de kleding.

6.  Bestuurmutaties
De voorzitter overvalt de vergadering met de mededeling dat Kees Denneman stopt na vele jaren in zijn
functie van secretaris. De voorzitter doet na zijn dankwoord aan Kees daarbij direct de oproep aan de
leden voor nieuwe kandidaten in het bestuur.

7. Rondvraag
·  De voorzitter komt nog even terug op de clubkleding, wat opnieuw leidt tot discussies en het bestuur

genoeg stof geeft tot nadenken.
· Jan Veldt wil dat er meer gebruikt gemaakt wordt van de e-mail. We komen er in de ´Fietsbel‘ op terug.

· Wim Zonneveld maakt zich zorgen over de planning van het clubblad naar de feestdagen toe, vooral ivm
de verspreiding hiervan. Wil geeft de volgende planning: 15/11 sluiting voor de kopij en 15/12 moet de
verspreiding afgerond zijn.

· Frans Punt vraagt opnieuw aandacht voor de Ronde van Limmen, gepland op 26-08-2007.

· Hans Frederiks doet de suggestie om de notulen van de jaarvergadering in het clubblad op te nemen.

· Gerard Kuijs herinnert de vergadering aan het samengaan van de groep 1 en 2 op de zondag na de
zomertijd en doet daarbij de volgende voorstellen:

a. de te rijden snelheid is die van groep 2.
b. splitsing  maken bij Grosthuizen met daarna koffie samen in Purmerend.
c. goede communicatie daarover aan het vertrek!!

· Ton Duin adviseert de leden om toch vooral in de winter het rustig aan te doen en meer op souplesse te
trainen, dus lijkt hem het niet nodig afspraken te maken zoals hierboven genoemd.

8.      Sluiting

De voorzitter sluit  officiële vergadering af.
Na de pauze volgt er een prima lezing van Danny Rijk over voeding en training. Vele leden hebben er
ongetwijfeld het nodige van op gestoken.
Ook zorgt Jan Veldt (ondanks het feit dat hij net geopereerd is vanwege een nieuwe heup) voor een
boeiende impressie van zijn reis door Australië.

Kees Denneman, notulist
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VAN DE PENNINGMEESTER
Overzicht inkomsten en uitgaven november 2005 t/m oktober 2006 (bedragen in Euro‘s)
Specificatie Inkomsten: Specificatie Uitgaven:
Contributies 2590,00 Driedaagse Veluwe     44,44
Sponsorbijdragen   500,00 Jeu d‘ Boules + b.b.q   204,00
Rente   122,39 Bankkosten   145,16

Attenties   243,40
Administratie kosten   216,16
Etentje bestuur   295,45
Clubblad 1064,83
Jaarvergadering 2005   313,15
Voorrijkosten     80,10
Verzekering + K.V.K.     21,61

Totaal 3212,39 Totaal 2517,,81
Voordelig saldo   694,58

Toelichting Inkomsten:
Contributies:
Vanaf  2005 is de jaarlijkse contributie tien euro.Wij hebben toegezegd dit bedrag voorlopig niet te verhogen
zolang de inkomsten hoger zijn dan de uitgaven. De opgebouwde reserves worden o.a. gebruikt voor diverse
activiteiten binnen Tourclub Limmen. Deze reserves kunnen worden aangesproken als wij over 3, 4 jaar nieuwe
clubkleding willen aanbieden tegen een heel aantrekkelijke prijs. De contributie wordt in het lopende het jaar
automatisch geïncasseerd.
Sponsorbijdragen:
Onze trouwe sponsors Kroone Liefting en De Triangel Groep BV dragen beide ieder jaar Euro 250,00 bij in de
kosten van ons clubblad  “De Fietsbel”.
Rente:
De huidige rente is nog steeds zeer laag. De penningmeester zal er wel op toezien dat er op de lopende
rekening courant een minimaal saldo zal staan, zodat het overige kapitaal op de spaarrekening staat, om
zodoende toch meer rente te genereren.

Toelichting Uitgaven:
Veluwetocht:
Er waren 19 deelnemers die Euro 175,00 hebben betaald. De volgauto was beschikbaar gesteld door Henk
Portegies en werd bestuurd door de dames Ramona en Annelies, die ieder een bijdrage van Euro 50,00 hebben
betaald voor hotel en verblijfkosten.  Omdat ik zwaar heb onderhandeld over de prijs van het arrangement bij
hotel van der Valk in Apeldoorn, hebben wij deze keer zelfs nog geld overgehouden. Dit bedrag wordt
gereserveerd voor de Driedaagse in 2007.
Jeu de Boules met b.b.q:
Voor dit evenement moest slechts Euro 12,50 per persoon betaald worden. Op die manier hoopten wij op een
grote belangstelling. Met 55 personen hebben wij een zeer geslaagde middag en avond gehad waarbij ieder op
zijn eigen manier van heeft genoten. Theo van der Meer verzorgde naast de b.b.q. ook voor de muziek op zijn
eigen key board en heeft zelfs voor deze dag een toepasselijk clubblad geschreven met de hulp van Jan
Schram. (zie elders in dit clubblad de tekst van dit lied.)
Bankkosten:
Wij maken al jaren gebruik van een ledenadministratiepakket van de Rabobank waar regelmatig ook een
nieuwe versie van komt (up-grading). Tevens maken wij gebruik van telebankieren van de Rabobank en hebben
een contract bij Interpay voor de automatische incasso van de jaarcontributie. In deze periode zijn er ongeveer
150 mutaties van de rekening geweest.
Attenties:
Attenties worden gegeven omdat Tourclub Limmen ook een sociale functie wil uitdragen. Dit kan zowel een
droevige gebeurtenis zijn als wel wanneer iemand zich verdienstelijk heeft gemaakt voor Tourclub Limmen.
Vorig jaar zijn Marco Moes en Gerrie Zonneveld uit het bestuur getreden omdat MTB Freakz al voorziet in het
organiseren van het mountain bike evenementen. Aris Blok heeft bij de jaarvergadering van 2005 een dia-
presentatie verzorgd over zijn fietsavontuur Cairo – Kaapstad.
In december 2005 is zeer onverwachts de vrouw van oud bestuurslid Willem Zonneveld overleden.
In januari 2006 is  oud - bestuurslid Theo Dekker overleden en in het zelfde jaar ook de vrouw van Arjan Vennik.
Het bestuur hoopt dat de nabestaanden enige steun kunnen vinden bij Tourclub Limmen om dit verdriet te
verwerken.
Tijdens de strandrace Egmond – Pier – Egmond is oud - bestuurslid Jan Veldt uit Limmen geveld door een
hartstilstand. Mede door accuraat ingrijpen van enige Tourclub Limmen -deelnemers is erger leed voorkomen.
Tourclub Limmen heeft een bijdrage gegeven aan Rob de Wit voor de stichting VONK (kinderkanker onderzoek).
Rob heeft ons samen met zijn broer Ber  begeleid tijdens onze eerste trip naar Engeland in 1999. Hij was toen
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net hersteld van kanker. Later is de ziekte weer teruggekomen en ook hiervan is hij weer hersteld. Hij had zich
toen voorgenomen de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella te fietsen vanuit Castricum en weer terug
om op deze manier zich zelf weer te hervinden en tevens geld in te zamelen voor de genoemde stichting.
Tourclub Limmen stelt het zeer op prijs dat haar leden elkaar ondersteunen bij ziekte of tegenslag. Dit kan
middels een bezoekje of een kaartje of iets dergelijks.
Administratie kosten:
Dit betreffen grotendeels telefoon-, porto-, papier-, en computer kosten. Wij proberen ieder jaar zoveel mogelijk
juiste e-mail adressen van onze leden in ons ledenbestand te hebben. Daarom willen wij ieder jaar weer
proberen ons bestand zoveel mogelijk “up- to- date” te houden.
Elders in dit clubblad staat een artikeltje over een eventuele fietsvakantie naar Schotland in 2008.
Als iedereen via e-mail laten weten of men hier wel of niet voor geïnteresseerd bent, dan kan ik aan de hand
hiervan ook het e-mail bestand bijwerken (sturen naar: gerard.kuijs@casema.nl).
Diegene die (nog) geen e-mail heeft, kan dit doen door  het strookje op pagina 21 op te  te sturen.
Etentje bestuursleden:
Vorig jaar hebben wij dit overgeslagen. Er is afgesproken dat per bestuurslid per jaar Euro 35,00 door Tourclub
Limmen wordt bijgedragen in een gezellige avond voor het bestuur.
Clubblad “De Fietsbel”:
De gekleurde omslag op speciaal glad papier maakt dat ons clubblad er keurig uitziet maar hier hangt wel een
prijskaartje aan. Dit is de keus van het bestuur en onze sponsors Kroone Liefting en De Triangel Groep BV.
Wij hebben een nieuwe omslag laten ontwerpen. Wij willen hier ongeveer 2100 exemplaren van laten drukken,
(goed voor 4 jaar) om zo de kosten enigszins te beperken. Ook vragen wij aan onze leden een bijdrage willen te
leveren aan de inhoud van “De Fietsbel” door het schrijven van ‘n verhaal over bijvoorbeeld een eigen
fietservaring. Vaak wordt er gezegd dat men niet zo goed kan schrijven. Willen wij een echte levendige vereniging
zijn, dan zijn ook verhalen van onze leden zeer welkom. Als bij een voetbalvereniging kinderen een wedstrijdver-
slag kunnen schrijven, dan moeten wij dat toch ook zeker kunnen !!.
Jaarvergadering:
Traditioneel vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats op de laatste vrijdag van de maand oktober.
Wij proberen ieder jaar weer deze vergadering een levendig karakter te geven. Was het vorig jaar Aris Blok, die
een diapresentatie verzorgde. Dit jaar was het Jan Veldt uit Akersloot, die een film heeft laten zien van zijn
fietsvakantie in Australie.  Dit jaar hebben wij Danny Rijk  bereid gevonden een lezing te geven over training en
trainingschema‘s en alles wat daar bij komt kijken. Alle leden kregen een persoonlijke uitnodiging inclusief de
agenda van de jaarvergadering. Ook is het gebruikelijk dat er koffie met iets lekkers wordt aangeboden en vaak
worden er ook nog enige consumpties gegeven als de penningmeester dit verantwoordelijk acht.
Voorrijkosten:
Deze kosten hebben betrekking op de Driedaagse Veluwetocht en de Triangeltocht.
De Triangel tocht hoeft volgend jaar (gepland op 23 sept. 2007) niet meer te worden voorgereden omdat wij dan
dezelfde tocht zullen fietsen hopelijk met wat meer deelnemers als afgelopen jaar. (zie elders in dit clubblad het
verslag hiervan)
Verzekering en K.V.K.
Deze kosten betreffen alleen nog maar K.V.K. kosten. De aansprakelijkheidsverzekering hebben wij opgezegd.
De premie ging ruim 50% omhoog voor dezelfde dekking. Als wij eens dachten een aanspraak te kunnen maken
op deze verzekering, dan viel dat niet onder de dekking. Veelal bij materiele en immateriele schade moet men
dat via de eigen verzekering regelen of een derde partij daarvoor aansprakelijk stellen.
Conclusie:
Wij zijn een financieel gezonde vereniging omdat ons banksaldo ruim voldoet aan de norm van twee keer de
jaarcontributie
Leden die nog vragen of suggesties hebben kunnen deze via e-mail stellen aan de penningmeester.

Gerard Kuijs

PRESENTIELIJST JAARVERGADERING OKTOBER 2006

Bestuursleden: Willy Lammens (voorzitter), Kees Denneman (secretaris), Gerard Kuijs (penningmeester) en
Harry Wullings (algemeen lid)
Leden: Frank Kramer, Leen de Vries, Jan Punt, Frans Punt, Martien Kleverlaan, Henk Biesterbos, Hans
Korsman, Jaap Kremer, Simon Stuifbergen, Nico Ehlhardt, Coby Tjipjes, Annie Peppelenbos, Monique
Andriessen, Jan Veldt, Bert de Graaf, E rwin Krom, Jan Renckens, Jan Bruin, Fred Pronk, Martijn Kniest, Rob
Gollin, Patrick Kingma, Danny Rijk, Aad Duin, Ton Duin, Johan Kuijs, Sjaak Lute, Jan Miggels, Frans Schermer,
Willem Blackborn, Jos Albers, Graham Shepley, Ab Welbedagt, Hans Frederiks, Peter Welp, David Vonka, Frank
Feijen, Wil Brakenhoff, Jan Schram, Wim Zonneveld, Fred Verdonk, Wils Groot, Marco Sijm, Jeffrey Bult, en Kees
Jan Toledo
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VERSLAG  TRIANGELTOCHT  VAN  ZONDAG  3  SEPTEMBER  2006

Nadat wij twee keer richting Hilversum hebben gefietst wilde wij deze keer eens een andere tocht uitzetten. Ook
willen wij voorlopig de Triangeltocht als slotrit van het seizoen houden en proberen dit dan samen te voegen met
een afsluitend etentje.
De weersvoorspellingen waren niet erg hoopgevend:  veel wind en in de morgen ook enige motregen. Toen ik
om even over acht uur bij “De Lantaarn” aankwam stonden daar slechts negen mannen en één vrouw.
Tegelijkertijd kreeg ik het nodige commentaar naar mijn hoofd geslingerd dat ik weer eens te laat was.
Op het moment van vertrek was het gelukkig nog droog want anders hadden er waarschijnlijk nog minder
personen gestaan. Wat is er toch aan de hand met onze Tourclub Limmenleden, als het weer maar even
tegenzit laten de meeste het afweten.!!!!
De echte “die-hards”  zijn er altijd, maar dit wordt een steeds meer uitstervend ras.
Gelukkig hadden wij deze dag toch nog elf echte “die hards” en gezamenlijk zouden wij ons van de beste kant
laten zien.
Via de sluizen van IJmuiden ging de route naar het kopje van Bloemendaal. Bij de visafslag in IJmuiden werd er
al gevraagd even te stoppen om de regenjackjes aan te doen. Vervolgens in de regen op weg naar “Het Kopje” .
Hier zou wel even het kaf van het koren worden gescheiden, er werd op het scherpst van de snede gestreden en
al gauw kon je zien wie vandaag de goede klimmersbenen had. Wil Brakenhoff, Jelte Koopman, Jeffrey Bult,
Marcel Kuijs en ondergetekende maakte het verschil. Er was geen uitgesproken winnaar om dat er geen streep
getrokken was. Onderaan het “Het Kopje” werd er keurig gewacht totdat de groep weer compleet was. Er werd
nu naar de boulevard van Zandvoort gereden en hier was het pal tegen de strakke zuidwester wind in. Wil
Brakenhoff was deze keer wel van uitzonderlijke klasse want hij bleef constant op kop fietsen en bijna niemand
wou of kon het van hem overnemen. Iedereen zocht een brede rug om maar enige bescherming te vinden. Ook
door de duinen naar Langervelderslag was het pal tegen de wind en de regen in met ook nog af en toe lastige
klimmetjes. Uiteindelijk werd dit Aris Blok te veel, hij moest vaak gaatjes laten vallen en het kostte hem steeds
meer moeite om weer bij te komen wat hem tenslotte niet meer lukte. Na voren werd er geschreeuwd dat het
iets minder hard moest gaan, maar ook dit was voor Aris nog te snel. Ik liet mij terugvallen tot bij Aris om hem
weer naar de groep te rijden. Aris zei toen dat hij wat misselijk was en dat er niet veel meer inzat en vroeg ook
hoe ver het nog naar de koffiestop was. Wij hadden toen ongeveer 60 km achter de rug en de koffiestop zou na
85 km zijn. Dat red ik echt niet en uiteindelijk besloot Aris toch maar om te draaien naar huis. Ik kon hem niet
meer op andere gedachten brengen en respecteerde zijn besluit.
Twee jaar terug was Aris voor het eerst mee met de Triangeltocht naar Hilversum en nog wel op zijn
mountainbike. Hij was toen volop in training voor de monstertocht Cairo – Kaapstad. Toen was hij de sterkste
van de groep en nu was hij de zwakste. Ik denk dat Aris deze keer behoorlijk minder getraind was en het niveau
van Tourclub Limmen toch wel een beetje heeft onderschat.
Wat schetste mijn verbazing toen ik de zondag daarop op de voorpagina van de zondagskrant las dat Aris Blok
dit jaar weer aan een monstertocht zal deelnemen, namelijk Paris – Dakar. Ik hoop dat zijn vorm dan wat beter is
als tijdens de Triangeltocht, want  ergens midden in Afrika omdraaien en dan weer naar huis  fietsen lijkt mij niet
zo handig.
Voorbij Langervelderslag was er een grindpad naar Noordwijk, hier moest je af en toe je voeten uit de
klikpedalen halen om geen drijfnatte voeten te krijgen door de grote plassen die hier lagen. Je hoorde verder
niemand klagen en er werd ondanks de slechte omstandigheden een strak tempo onderhouden. Monique
Andriessen en Jan Bruin ( bijna 68 jaar !!) hielden zich hier goed staande en ook Wils Groot en Jeffrey Bult
( beiden ook deelnemer aan de Ronde van Limmen!!!) zijn mannen die het niet zo gauw opgeven. Wij bleven in
een compact pelotonnetje  fietsen en niemand liet het afweten.
Vlak voor Voorhout was de eerste lekke band, Jan Bruin was de ongelukkige. Met vereende krachten was dit
probleem snel verholpen. Even later voor Warmond was ondergetekende de tweede pechvogel. Vol over een
steen had een stootlek tot gevolg. Zo‘n steen behoor je te ontwijken maar ik was deze keer niet scherp genoeg.
Tot overmaat van ramp had ik ook geen reserve band en bandenlichters bij mij. Als je te laat je bed uitstapt dan
wil je wel eens wat vergeten en dit krijg je te horen ook. Sjaak Lute leende mij een binnenband en zo blijkt maar
weer eens de goede saamhorigheid. Via Leiderdorp ging de tocht verder naar Oude Ade waar de koffiestop was
gepland. Hier was iedereen wel heel erg aan toe, want 85 km tegen wind en regen inbeuken kost een zooi
energie. Onze sponsor “De Triangel Groep” was deze keer zeer royaal. Marcel, als vertegenwoordiger van “De
Triangel Groep” , zei dat naast de koffie met gebak ook de cola‘s en broodjes kaas door de sponsor zouden
worden betaald en dit werd wel zeer gewaardeerd. Vanaf nu zouden wij de meeste tijd de wind mee hebben.
Even voorbij Rijpwetering ging het zelfs over de 40 km/uur en toen wij op het einde van dit mooie fietspad
stopten voor het bordje “Joop Zoetemelk pad” bleek dat dit ons onbewust had geïnspireerd. Vervolgens gingen
wij via het pittoreske dorpje Nieuw Wetering richting de ringvaart van de Haarlemmermeer polder. Eerst een stuk
aan de rechterkant tot aan Weteringsbrug en daarna aan de linkerkant van de ringvaart tot Rijsenhout waar wij
dwars door de Haarlemmermeer fietsten. Vlak voor Hoofddorp richting Schiphol. Bij Lijnden nog een klein stukje
langs de ringvaart tot Zwanenburg en toen nog naar het pont van Buitenhuizen. Helaas vertrok het pont net voor
onze neus. Omdat het weer nu een stuk aangenamer was, was het geen straf hier een kwartiertje te moeten
wachten. Hier kwamen wij ook nog Jos Albers en Gerard Albrink tegen die deze ochtend hadden gekoerst op
Spaarnewoude. Jos had een grote ruiker bloemen bij zich omdat hij tweede was geworden en Gerard Albrink
bleek hier zelfs gewonnen te hebben en had waarschijnlijk een rijk gevulde enveloppe bij zich. Vlak over het pont
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reed ook Marcel Kuijs nog lek, terwijl hij ook al eerder een gebroken spaak had. Frans Schermer bood direct zijn
hulp aan . Wij reden allemaal in Tourclub Limmen kleding en Gerard Albrink en Jos Albers zeiden gelukkig
dragen wij andere kleding en kunnen daarom gewoon doorfietsen. Bij Heemskerk haalden wij hen weer in. Dit
bewijst maar weer eens dat onze prestaties totaal niet onderdoen voor die van Jos en Gerard. Wij hebben Wil
Brakenhoff dit keer keurig voor zijn huis afgezet en iedereen heeft hem nog maar eens bedankt voor al het
kopwerk dat hij deze dag heeft verricht. Frans Schermer bood Marcel Kuijs nog aan zijn fiets bij hem thuis voor
reparatie achter te laten. Marcel kreeg van Frans een leenfiets mee en had hierbij zelfs keuze uit wel 8
racefietsen. Frans is een echte fiets liefhebber en kan heel moeilijk afstand doen van zijn fietsen omdat elke
fiets een eigen verhaal heeft.
Iedereen heeft ondanks het minder weer toch erg genoten van deze derde Triangeltocht over een heel mooi
afwisselde parcours van precies 150 km.
Er is nu al beslist dat deze tocht volgend jaar weer wordt gereden over hetzelfde traject. Wij hopen dan dat
iedereen die dit verhaal leest, geïnspireerd wordt om in 2007 ook eens van de partij te zijn. Omdat deze keer de
deelname nogal klein was is in onderling overleg besloten geen afsluitende etentje te doen. Volgende jaar
hopen wij met veel meer deelnemers dat het dan wel gaat lukken.

Ik vraag ieder Tourclub Limmenlid alvast zondag 23 september 2007 te reserveren voor de Triangeltocht, dan
heeft men ook voldoende tijd hiervoor te trainen.
Als er af en toe een buitje worden voorspeld is dat geen reden om thuis te blijven. Een regenjackje houdt het
meeste tegen en wij zeggen altijd dat de thuisblijvers meestal ongelijk hebben gehad.

Gerard Kuijs

EEN TERUGBLIK……

Voor degenen die mij niet zo goed kennen en voor anderen die het leuk vinden om met mij even terug te gaan in
de tijd.
Mijn naam is Kees Denneman en ben in 1991 in het bestuur gekomen met na vertrek van John Böhm in de
functie van secretaris. Dus toch alweer 15 jaar(ik schrok er zelf een beetje van) waarbij ik vele bestuursleden
heb zien komen en gaan. Even een opsomming ter illustratie:  als voorzitters Kees Koot, Kees Groot, Leo
Vermeulen, Willy Lammens, als penningmeesters Fred Nijman, Dick Lens en Gerard Kuijs, en al die andere
bestuursleden John Groot, Jan Veld, Wim Zonneveld, Gerrie Zonneveld, Marco Moes. Allemaal geweldige
mensen om mee samen te werken. De bestuursvergaderingen liepen vaak uit, in een prima sfeer, een soort van
echte vriendenclub. Dit heeft er ongetwijfeld toe bij gedragen dat ik in het geheel niet beseft heb dat ik al zo lang
met de club bezig ben geweest. De eerste jaren in het bestuur zat je altijd nog met twee ‘petten’op. De pet van
tourclub en de pet van wielercomité ‘Ronde van Limmen”. Zoals de huidige comitéleden zullen ondervinden,
hielden we als bestuur erg veel energie over toen de “ronde’ ter ziele ging.  Dit was toch wel erg prettig waarbij
we als bestuur onze aandacht alleen maar op de tourclub hoefden te richten. Heerlijke meerdaagse naar
bestemmingen zowel binnen- als buitenland. Flink verkennen van routes, heerlijke samenwerking ter
voorbereiding met altijd de gezonde spanning van ‘gaat alles goed komen’. Ik was altijd blij wanneer ik op de
fiets zat, want als we dan wat vergeten waren konden we er toch niets meer aan veranderen. Dan maar
improviseren, daar bleken we goed in(en nog steeds) te zijn. We zitten er nooit echt mee wanneer er wat om
gereden moet worden; “een paar kilometer meer is niet zo erg, als we maar op tijd aan de borrel kunnen”. Ik heb
altijd met volle teugen genoten van de prachtig ontdekte, soms bij toeval, routes en misschien nog wel meer van
al het commentaar van degene die mee waren……. Volgens mij raak je gewoon niet uitgefietst…. Ja, en dan
toch sta je er steeds vaker bij stil om te stoppen met die mooie hobby, al was het maar in de wetenschap dat
‘vers’ bloed goed is voor een vereniging. Of de gedachte dat je volgend jaar Abraham ziet, in de veronderstelling
dat die helemaal niet kón fietsen, dat de tourclub steeds meer vergrijst / vervut, ik daar misschien nog niet bij wil
horen…………laat ook maar…..
Ik ben indertijd door wijlen Theo Dekker gevraagd met de bedoeling de Limmer vertegenwoordiging in het
bestuur te waarborgen, Theo had een vooruitziende blik…De boodschap van Theo heb ik misschien wat te
letterlijk genomen, want ik vind het erg moeilijk om afscheid te nemen.
De laatste jaren heb ik mij om diverse redenen minder kunnen inzetten voor de tourclub, waardoor ik steeds
minder affiniteit had met fietsen maar des te meer met atletiek. Blijkbaar heeft ook een recreant steeds nieuwe
uitdagingen nodig om het leuk te blijven vinden (of ik ben gewoon erg fanatiek op mijn eigen wijze).
Ja, en dan ben je opeens secretaris af………..mede dankzij een daadkrachtige voorzitter.

Ik zal best in de toekomst nog wel eens op zondag een keertje meefietsen en opnieuw het voortouw nemen, al
was allen maar om jullie weer eens ‘de weg’ te wijzen……
En jullie weten het, fietsen houdt je langer vol dan marathonlopen!  Het gaat jullie allen goed!!!

Met (sport)groet,
Kees Denneman
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WIELERRONDE LIMMEN 2006

Warming-up
De Limmer Wiellerronde begon voor ons (Fred Pronk en ondergetekende)  om 14.10 uur. We deden samen een
warming-up, retourtje kanaalweg Heiloo, om zodoende, volgens de planning, om 14.30 uur op de baan te
verschijnen.  Tijdens de warming-up ontdekte ik dat mijn lichaam vrij soft was, en probeerde ik het op alle
mogelijke manieren wakker te schudden, dan wel te wakker te slaan. Dat was deels gelukt.
Ik geloof dat dit ook wel te maken had met de wedstrijdspanning om te rijden in mijn eigen dorp met veel
bekend publiek, de aanwezigheid van mijn ouders, broer Wilfried, wetende dat ik kanshebber zou zijn, en een
enorme drang had te winnen. Het is eigenlijk ook heel mooi te ervaren hoe je met dit soort dingen omgaat en
hier weer van te leren. Het zou Fred worden of ik, dat was het beeld dat in mij opkwam de afgelopen week, wij
tweeën naast elkaar op het podium.
Langs de baan draaiden we nog een rondje of 4
warm. De start van de recreantenkoers was om 14.45
uur. En wat was het gezellig op de baan, met heel veel
leden van de Tourclub Limmen (TCL), waaronder
Hans Frederiks, Gerard Kuijs, Michell Lute, David
Vonka, Jos Alberts, Nico Ehlardt,Jan Bruin, en nog
meer.
De start
Aan de start stonden nog meer leden van TCL
opgesteld, waaronder Jeroen Buter, Aldert Pepping,
Jeffrey Bult, Jacob de Maar, Leen de Vries, Wils Groot
(keurig in TCL- outfit)  en Ad van Egmond. Na het
startschot ging ik in 5e positie de bocht door en Fred
kwam, net als in Heerhugowaard, z’n clips niet in en
zakte daarmee weg in de achterhoede.
De wedstrijd
Het tempo was eerlijk gezegd best wel een krantenwijk
te noemen. Met een snelheid van 35 tot 37 km per uur ging het op de rechte stukken. Te weinig mensen wilden
voorin het tempo hoog houden door mee te draaien. Aldert Pepping had ook geen zin om de kranten te gaan
rondbrengen en kwam naar voren om het tempo op te krikken. Fred en ik hebben getracht het peloton wat los te
trekken, maar ik liet het even voor wat het was om mijn gaarkeuken nog even aan te slingeren, het was nog
steeds wat soft.
Toen Fred weer eens op kop reed hoorde ik volgens mij Hans Frederiks nog zeggen: “nadenken Fred”, en zag
de “Oooooh” zo gretige Fred als een dwaas rijden. Ook Gerard had zo nu en dan een mededeling. Ik heb
werkelijk gesmuld van die info tijdens het rijden.
Na een rondje of 8 demarreerde ineens een heel klein jong manneke Loek Zomerdijk uit het peloton waar ik, na
een seconde of 3 (het leek wel onopvallend), op inhaakte. De rest liet deze demarrage gaan, omdat ze volgens
mij dachten: “dat redden ze toch niet”, en Fred was ook nog onderdeel van het peloton. Het viel Jeroen Buter niet
op wat er gaande was. Ik was samen met het manneke een ronde weg met een voorsprong van ca. 200 meter.
Het volgende rondje sloot er een lange jeugdige andere renner, genaamd Jeroen Verlaan, ook bij ons aan en
die had de 1e premiesprint al op zijn naam staan! Dit bleek overigens een hele luie knakker te zijn en wilde niet
meedraaien. Ik besloot voor mezelf  39 km per uur te rijden wanneer ik op kop reed, met als wens los te blijven
van het peloton, waarmee ik tevens mijn krachten kon sparen. En dat lukte, samen met het manneke! Later
kwam onze bunker Fred, hoe kan het ook anders, ook bij ons groepje, waarmee de kopgroep voor mij compleet
was. We hielden het tempo daarmee zo rond de 40 km per uur. Fred en ik hadden het uiteindelijk toch voor
elkaar gekregen die luie knakker op kop te laten rijden, vooral heerlijk op dat winderige stuk voor de Jan

Valkeringlaan. Dat deed hem wat zeer! Een
rondje hiervoor ging die Jeroen Verlaan bijna
onderuit in de bocht bij de Jan Valkering Laan,
waardoor ik ook bijna onderuit gleed maar met
een geweldige slinger en correctie op de baan
wist te blijven en mijn cadans er nog in wist te
houden. Die Jeroen was wel even totaal uit zijn
balans! Ik zei hem hierna: “Dat krijg je er nou van
als je niet meedraait”. Gegeh!!!! Ja, de Jan
Valkering Laan. Daar kun je het beste niet voorbij
het midden uitkomen, omdat de weg daar
behoorlijk rond afloopt met aan het einde een “o”
zo geweldige stoepband!!!  Overigens was het
voor mij een ongelofelijke mooie zet van dat

manneke en Fred. Fred bleek achteraf zo hard weg te schieten uit het peloton, met een calculatie van zijn
krachten, om net de overgang te kunnen maken naar de kopgroep. Onze Jeroen liet hem gaan, want met Fred
was toch geen beginnen aan. Hij bleef keurig achter in het peloton.
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Naar de eindstreep
Fred en ik waren nog wel vriendjes tijdens de wedstrijd, daar waar we elkaar konden helpen. Maar twee rondjes
voor de meet was dat afgelopen, zo hadden wij afgesproken. Toen werd het schoffelen en harken!!!
Na de bel van de laatste ronde kwam ik de 1e bocht uit, ging van kop af en liet me rechts afzakken. Ik had niet in
de gaten dat Fred links van achter af snoeihard aan het demarreren was. “Fuck”, dacht ik, en had niet de ballen
om er achter aan te gaan, omdat ik vermoedelijk nog twijfelde aan die overgebleven krachten van die luipaard en
mijn eigen keuken. Maar ik wilde wel persé uiterlijk tweede worden! Komende bij de Jan Valkering Laan besloot
ik om ook maar eens hard door te trekken, demarreerde weg, en harkte net als Fred in m’n eentje naar de
eindstreep.
Fred werd eerste, en ik heel tevreden derde. Jeroen Verlaan had nog even de tuin aangeschoffeld met het
manneke en werd derde. Het manneke werd vierde. En hoe kan het ook anders, onze Jeroen (Brutes) Buter won
de pelotonsprint en werd netjes vijfde!
Prijsuitreiking
Na een heerlijke uitloopronde te hebben gereden,
verzamelden wij ons met z’n vieren weer bij de
start, omdat het ook wel heel knap was van dat
kleine manneke. Hij mocht daarom ook als 4e –de
naast het podium staan, met ook voor hem een
bosje bloemen in de hand.
Wat ik zo humoristisch vond was dat er een
bejaarde fietser op het parcours reed, gewoon om
haar boodschapje te doen en gebruik maakte van
de openbare weg. Hierop maakte Otto Brushke
(commentator) een fantastisch gebaar nadat zij de
finish passeerde, en feliciteerde haar ook met het
behalen van de finish en overhandigde haar
eveneens een bosje bloemen.Toeval of niet. Over
het prijzengeld en de toewijzing ervan. Het is
precies zoals het moet zijn. Fred won een
vleespakket ter waarde van 60 euro voor z’n
eindresultaat, en deelde in de microfoon mee dat het wel goed uit kwam, want Erwin is toch vegetariër.  Tijdens
de twee premiesprints meen ik mij te herinneren dat je ook nog een kappersbon kon winnen. Ik werd toen
tweede en won een geldbon ter waarde van acht euro. Ook dat kwam wel goed uit, omdat thuis wordt geknipt en
geschoren.
Fred en ik bedanken hierbij iedereen voor zijn aanwezigheid, aanmoediging, gezelligheid en humor!
Erwin Krom

die rijdt gewoon door rood
Dat zijn we van hem niet gewend
Wat heb je aan dat gekloot
Refrein
Ook Wils Groot heeft een nieuwe fiets
rijdt beterder dan ooit
En Jeffery heeft nu een Pro Race
zo best reed hij nog nooit
Ben was ook in Italië
stond in de Fietsbel
Hij rijdt de stenen uit de straat
dat merken we nu wel
Refrein

Zie Harry met zijn De Rosa
dat is een wonder fiets
Draait steeds de grote GiGa-plaat
het deert hem allemaal niets
Ook Willy Lammens heeft zo’n fiets
en Sjakie Lute ook
Die drie die kunnen fietsen zeg
je ziet alleen maar rook
Refrein

Dan hebben we de meiden nog
Coby, Moniek en Ans
Die staan hun mannetje
ze zijn behoorlijk mans
Ook Gerard Kuijs in het bestuur
verzet enorm veel werk
De pastor zei  laatst tegen mij
ik zie hem haast niet in de kerk
Refrein

CLUBLIED VAN TOURCLUB LIMMEN op de wijze van: Carolientje)

Refrein:
Tourclub Limmen Tourclub Limmen
Tourclub Limmen is het man!
Tourclub Limmen Tourclub Limmen
Daar genieten wij zo van

Zondag vroeg in de morgen
op ‘t hoek van de oosterzij
Fietsen wij zonder zorgen
en iedereen is blij
Daar starten wij de monstertocht
naar Hoorn of Purmerend
Wij sprinten dan naar Spijkerman
hij zit gelijk vol die tent
Refrein

De eerste zondag van de maand
is er een lange tocht
Komt ook de snelle groep erbij
je kossie is gekocht
Wij hoeven niet meer op kop
zitten dan uit de wind
Met twee vingers in de neus
en zo blijt als een kind
Refrein

De oudste is Wim Zonneveld
en dan komt Jantje Bruin
Die is zo sterk als een beer
Joop Beers maakt moppen schuin

Jos Liefting is mecanicien
repareert elke band
Dan rijdt er ook dokter Frank
dat is makkelijk bij krank
Refrein

Dan Arjan Vennik uit Heiloo
die fietst heel sociaal
Dat is een gouden kopman zeg
en ook nog amikaal
De dertig haalt ie ook maar net
Dat is precies genoeg
Want als ie nou nog harder gaat
komen we overal te vroeg
Refrein

Peter van Stralen is er niet
heeft meer tijd voor zijn paard
Ook Siem Stuifbergen kan op kop
maar dat is niet veel waard
Die vent is zo verrekte klein
je komt bij hem nooit uit de wind
Hij houdt de club wel bij elkaar
omdat hij het anders zonde vindt
Refrein

Jan Schram die fietst ook voor de lol
houdt van gezelligheid
Met koffie is hem niets te dol
ziet elke lekkere meid
Leo Vermeulen is een vent
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GIRO DELLA LUNIGIANA
Eind augustus was ik even op bezoek bij Jelle Nijdam in Zundert. Tijdens de koffie vraagt Jelle me of ik zin had om
een week naar Italië te gaan met de juniorenselectie van de KNWU. Om precies te zijn de Giro della Lunigiana,
een streek ten noorden van Pisa, in Toscane.
Drie dagen later meld ik me bij Egon van Kessel, de bondscoach, om daar de ploegleidersauto op te halen en
samen met de mecanicien Guido (ook een Vlaming) naar Italië te rijden. Guido kreeg de grote bestelbus van de
KNWU. Bij Van Kessel thuis  merkte ik wat een hondebaan bondscoach is. Zijn mobiel rinkelt zowat permanent,
het is slechts een aantal weken vóór de WK in Salzburg. Behalve dat hij veel zaken dient te regelen, moet hij ook
heel wat kritiek verwerken.
Guido en ik vertrekken en we spreken af zover mogelijk te rijden die eerste dag, om het de tweede  dag wat
makkelijker te hebben. Aan de Zwitsers - Italiaanse grens
tonen de Italiaanse douaniers overmatig veel belangstelling
voor de inhoud van de KNWU - auto’s, met name voor de
kleding. De ene douanier, twee strepen op de mouw, hetgeen
betekende dat hij iets slimmer was dan zijn collega met één
streep, meende dat wij doping vervoerden. Open en bloot
zeker, wat een verstand!  “Nee mijnheer, op die dozen met
voeding staat dat dit dopingvrij getest is!  Niet zwichtend voor
hun corruptiepogingen vervolgen we onze weg en besluiten
uiteindelijk  net over de grens in Italië een hotel op te zoeken.
De volgende dag hadden we inderdaad een makkie en
omstreeks het middaguur bereiken we de plaats van
bestemming, Marina di Massa, gelegen aan de westkust van
Toscane, 50 km ten noorden van Pisa. Eén lange boulevard,
kilometers lang. Een aantal kilometers het binnenland in
wordt het heuvelachtig en kijken we tegen marmergroeven

aan. Met de zon op die hellingen is het een schitterend gezicht, letterlijk en figuurlijk.Langs de
kust bevinden zich tal van bedrijven die het marmer van Marmara exporteren. In de badplaatsen
langs de boulevard wordt niet gekeken op een stukje marmer voor een kunstwerk.
In de namiddag halen we Egon en de junioren op van het vliegveld in Pisa. Later die dag breng
ik  Egon naar de ploegleidersvergadering, een paar dorpen verder het binnenland in. En hij
maar telefoneren in de auto. We verblijven in een simpel hotel, onderdeel van een
familiebedrijf, bestaande uit een bar, een kruidenierswinkeltje en een strandartikelenshop.
Alles onder leiding van Nino. Aan hem zouden we nog veel plezier beleven. Ons hotel ligt
slechts een honderdtal meter van een riant paleis, eigendom van de zanger  Andrea Bocelli,
wat hij gekocht heeft van de familie van koningin Paola van België. In het hotel verblijven ook de
Belgische en de Duitse selecties. Al snel komen de verzorgers overeen om met elkaar samen
te werken zoals gezamenlijk naar de bevoorradingsplaatsen te rijden, elkaars renners te
voorzien van bidons. Dat werkte prima,  verenigd Europa.  Als we er niet goed uit kwamen om
de goede plaatsen te vinden, vroeg ik hulp van een Italiaanse ploeg om ons voor te rijden. Dat

leek meer op racen over een beschermd circuit.
De Giro della Lunigiana is een belangrijke koers voor junioren in Italië. Op de erelijst kom je dan ook schitterende
namen tegen: Chioccioli, Conti, Bugno, Sörensen, Bortolami, Bartoli, Nardello, Di  Luca, Piepoli, Cunego, Frank
Schleck, Basso en niet te vergeten Bettini. Nederlanders? R. Egelmeers won in 1997,  Richard Rujgh in 2003  en
die sleepte daarbij alle klassementen in de wacht. Waar zijn deze jongens gebleven vraag je je dan af. Diverse
keren waren  er Nederlanders die het klassement van beste buitenlandse renner, het berg - en / of
puntenklassement  of ritten wisten te winnen en op het erepodium kwamen: Jacques Hanegraaf, Rik Reinerik,
Dannie Nelissen, Rob Braakke, Michel Boogaart,
Stamsnijder, Toine Poels, Leon van Bon. Een Nederlandse
ploeg ging een aantal keren met het ploegenklasse-ment
aan de haal. De Limmenees Bram de Waard wist in 1996
een etappe te winnen en ook nog het
jongerenklassenment. De Belgen hebben enkele keren
goed gepresteerd door het ploegenklassement te winnen.
Jörgen Van den Broeck, Kevin De Weert, Pascal Gilbert, Bart
Herman, Wim Heselmans weerden zich daarbij kranig.
Denemarken bracht vaak sterke teams aan de start, net
zoals de Baltische staten en Rusland.
Negen klassementen zijn er maar liefst, met uiteraard
allemaal een leiderstrui. En, bij de huldiging van elk
klassementwinnaar  staan er er iedere keer een paar
prachtige Italiaanse schoonheden op het podium. De meiden van het algemeen klassement rijden iedere dag in
een cabrio vooraf aan het peloton. En ze weten het hoor dat ze mooi zijn!

De Nederlandse ploeg van dit jaar zag er papier redelijk uit, nationaal kampioen Robin  Chaigneau, Maurice
Schreurs die in het voorseizoen de Ronde van Toscane op zijn naam bracht en daarmee veel respect afdwong bij
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de Italianen, Lars Vierbergen, Ramon Sinkeldam en de
tweeling  Jaron en Sjonny  van Diermen. De jongens hadden
het moeilijk, in de toptien rijden of met ontsnappingen mee
was een grote opgave. Slechts in de laatste etappe speelden
Robin en Maurice mee voor de etappewinst. Robin werd daarin
vijfde, Maurice twaalfde.

Wat mij bijzonder getroffen heeft deze week, is de persoon van
Egon van Kessel. Ik zou hem verschillende bijnamen kunnen
geven, zoals wandelende bibliotheek. Ik dacht dat ik zelf veel
van wielrennen afweet, maar op sommige vragen van hem

moest ik af en toe het antwoord schuldig blijven, of een half
antwoord geven. Maar niet alleen over wielrennen weet hij veel:
voetbal, kultuur, muziek, geschiedenis en nog veel meer. Hij en ik
kregen er plezier om de jonkies te bestoken met diverse vragen
waarvan je verwacht dat iedere middelbare scholier die toch wel
zou kunnen beantwoorden. Maar dat viel tegen. Nu is het natuurlijk
niet zo dat de KNWU een bondscoach binnenhaalt die veel weet
over geschiedenis, geografie enz. Je moet over andere kwaliteiten
beschikken. En die heb ik in ruime mate gezien. De eerste dagen
verliepen teleurstellend voor de junioren en die teleurstelling stak
hij niet onder stoelen of banken. Echter niet in de vorm van
donderpreken, maar op een constructieve wijze. Hij deed dat door
dagelijks na het diner de etappe te evalueren met de jongens,
zowel in groepsverband als individueel. Tijdens het diner werd er
eveneens over de koers gesproken, maar dan meer ontspannen,

hij liet ieder renner zijn  verhaal doen over
de koers. Ik
moet zeggen
dat die aanpak
effect had. De
kopjes die erg laag hingen, kwamen toch rechtop en de
jongens toonden zich in de koers, zeker de laatste dagen. Ik
denk dat ze het zonder Van Kessel sneller hadden laten
afweten. Nu ontdekten ze zelf hun mogelijkheden en putten
daaruit inspiratie om een prestatie te willen leveren. Voor
zichzelf en een beetje voor de coach. De tweeling, de jonkies
van het team (ik denk dat ze vijftig kilo wogen), gingen tot het
uiterste en kwamen uitgewoond over de finish. Ik had me

met ze te doen, maar ja, ze willen renner worden. Dat is nog een lange weg, hebben ze gemerkt. Ik noemde Egon
op de terugreis een coach met een toegevoegde waarde. Dat heeft hij getoond, niet alleen wat betreft zijn kennis,
maar meer om met zijn pedagogische en psychologische kwaliteiten (jonge) renners het gevoel te geven dat ze
wat kunnen.
Samenvattend kan ik stellen dat ik een leerzame en prachtige week heb gehad. Hard werken, maar met veel
waardering van coach en renners.
Willy Lammens

NABESTELLEN NIEUWE CLUBKLEDING
Na vier jaar in onze nieuwe outfit te hebben gereden, willen wij iedereen de gelegenheid geven opnieuw gebruik te maken
van een voordelig aanbod en om eventuele versleten kleding te vervangen Tevens kunnen nieuwe leden  nu ook
clubkleding aanschaffen.De kleding is te koop voor de volgende prijzen:

Prijs Kroone Liefting Korting Tourclub           Netto prijs
Shirt korte mouw 47,50 7,50 40,00
Shirt lange mouw 64,50           14,50 50,00
Broek kort met zeem 42,50             7,50 35,00
Winterbroek lang zonder zeem 49,50 9,50 40,00

Om in aanmerking te komen voor de korting kunnen Tourclub Limmen leden tot uiterlijk  31 jan. 2007.
Deze clubkleding bestellen bij Kroone Liefting ( levertijd ongeveer 8 weken.! ).  Voor de juiste maat kunt u de kleding
passen bij Kroone Liefting. U kunt meerdere kledingstukken kopen met korting ( maximale korting per lid is Euro 40,00)
Het bestuur van Tourclub Limmen stelt het zeer op prijs als er veel in clubkleding wordt gefietst en zeker tijdens onze
georganiseerde tochten. Zoals de plannen er nu uitzien blijven wij de komende 4 jaar nog in deze outfit fietsen.
Daarna zullen wij bekijken of wij weer eens voor een nieuwe kledinglijn kiezen en dan misschien opnieuw voor een
aantrekkelijke prijs.
Suggesties in deze worden altijd meegenomen in onze besluitvorming maar de uiteindelijke beslissing ligt  bij het bestuur.
Eventuele vragen,  op- en aanmerkingen kunt u doormailen naar: gerard.kuijs@casema.nl
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PRIJZENGELD

Ben al jaren  abonnee van de Noord-Hollandse krant, die ieder weekend een stukje laat schrijven door Joost
Prinsen. Ik vond het altijd een ’tiep’, die man, maar met z’n acteerkunst in o.a. de Stratenmakeropzeeshow
Klokhuis en Met het mes op tafel maakte hij toch indruk op mij, zeker nadat hij vertelde dat hij zijn hond had
verloren en dat beschreef in zijn column. En er zo kapot van was dat een week daarna zijn vrouw het stukje
moest schrijven. Bovendien kwam ik er achter dat Joost Prinsen een met wielerbacil begenadigd man is. Nu kijk
ik altijd uit naar het stukje van Joost. Bovendien  beschrijft hij herkenbare momenten van de wielersport, zo ook
deze keer ……
Etoö, de voetballer van F.C Barca, krijgt na zijn zeventiende doelpunt voor elke goal een auto cadeau. Wat een
pech, z’n meniscus heeft het begeven, gevolg: maanden aan de kant. Geen toegespeelde ballen meer van
medespelers, ja zelfs van de tegenpartij, die dan ook dachten mee te kunnen profiteren van de rits auto’s die al
klaar stonden. Hij was immers topscorer 2005 met 31 doelpunten, dus dat zat goed! Helaas… even een
tussenspel...
Ik heb wel eens gedacht ik ga niet bij die zestigers onder de douche, met al hun mankementen, ‘t lijkt wel een
bejaardenhuis, alleen ‘t geluid al. En dan die blessures: knie, zitklachten, vallen, botbreuken, schaafwonden en
wat al niet meer. Mannen, wees maar gerust ‘t is ook te horen bij de vijftigers, hoor… en dan weer die tomeloze
inzet om de prijs dan toch een keer te pakken al is het ‘n twintigste, of nog erger, eenentwintigste! Herkenbaar?
Roy Schuiten, helaas pas overleden, won in zijn carrière meerdere malen in de achtervolging van grote namen
als  Francesco Moser. Het WK betekende eigenlijk voor Roy Schuiten een favorietenrol in de eind zestiger, begin
in de zeventiger jaren.. Zo ook toen op de Vigorelly baan in het land van Francesco….Roy …verloor!! In een
spannende finale van Francesco
Uitpuffend op zijn bankje richtte Roy zich op na een snerpend fluitje, keek om, ving iets op uit de lucht, gooide het
nogmaals omhoog, zocht zijn pantalon en stopte het in zijn zak. Na de douche liep Roy naar de parkeerplaats
van het stadion, voelde in de broekzak, haalde er iets uit, gooide het omhoog om het daarna weer op te vangen
en er de deur van een spiksplinternieuwe Mercedes mee te openen. Hij stapte erin en scheurde weg … naar
huis.
De laatste wedstrijd van onze vijftig en zestig plus, was een mooie maar moeilijke wedstrijd. Elke ontsnapping
ging  in rook op, dus het eindigde in een massasprint. Hoewel… er werd in de laatste ronde zo hard gereden dat
het hele veld uit elkaar werd getrokken, dus kwam men één voor één over de streep. Het gaf mij de kans om
toch nog een prijsje te pakken, de eenentwintigste. Normaal gesproken zijn er vijftien, maar er zijn soms
wielerverenigingen die er, zomaar of vanwege de sluitingswedstrijd, vijfentwintig prijzen van maken. Daar zijn we
natuurlijk ontzettend blij mee, ook al vind je dan maar twee euro vijftig in je envelopje. Daarbij mocht ik in de rij
staan voor de prijsuitreiking en ik werd afgeroepen, om het envelopje aan te pakken, ik hield het omhoog …om
het daarna in mijn broekzak te stoppen  en al lopend naar de parkeerplaats, om te ruilen voor mijn autosleutel,
die de deur opende van mijn reeds jaren oude Fiat. Ik stapte erin en scheurde weg…naar huis…
Ton Duin

EEN  TOURCLUBFIETSER  WIL  WEL  EENS  IETS  ANDERS

Ja, als je lid bent van een toerclub fiets je meestal in groepsverband en dan is het motto “samen uit, samen
thuis”. Maar in zo’n groep zitten er altijd wel jongens die iets meer willen en aan anderen willen laten zien hoe
goed ze zijn. Wat er dan weer op neer komt dat er moet worden gewacht en dat is toch niet de bedoeling van een
toerclub? Voor die mannen die eens echt lekker hard willen fietsen of zeg maar racen, is er een prachtige
gelegenheid bij de wielerclub BRC Kennemerclub in Beverwijk (weten jullie trouwens dat Kees - Jan van Toledo
genomineerd is om voorzitter van die club te worden?). Op maandagavond vanaf het begin van de zomertijd tot
en met de eerste maandag van september worden daar wielerwedstrijden  gehouden voor recreanten, op een
beschermd parcours nog wel. En dat zijn nu juist van die ritten waarin jullie volle bak kunnen gaan en je
krachten  kunt meten. Dit wordt al jaren gedaan bij Kennemerland en er zijn uit die groep vaak jongens  uitge-
groeid tot goede amateurs, ja zelfs beroepsrenner  zijn er uit voort

gekomen. Dus, iedere zichzelf (en
medetoerrijder) respecterende
toerrenner: kom eens meedoen op
maandagavond! De start is om
19.00 uur. Het inschrijfgeld
bedraagt drie euro. Een helm is
uiteraard verplicht. Er zijn dagprijzen te verdienen en er wordt een
eindklassement gemaakt, afhankelijk van hetaantal deelnemers. Het
parcours ligt tussen de Broekpolder en het parkeerterrein van de Zwarte
Markt. De lengte is ca.  800 meter, met een lekkere heuvel erin, zoals gezegd

bovendien verkeersvrij. Je zult er geen spijt van hebben om daar eens echt te komen koersen . Ik hoop dat jullie
de weg naar Beverwijk weten te vinden. Voor meer inlichtingen kun je bij mij terecht:
Narcissenveld 26 te Castricum, telefoon 0251 655880.

Wim Zonneveld
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De mijne zijn toch
groter...

Onze geweldige muzikale
fietsende slager: Theo van de Meer

Organisator en inspirator: Gerard Kuijs

“Het komt op milimeters aan!”

Impressies van het Jeu de Boulestoernooi op zondag 16 juli 2006

Ja, ja, zij waren er ook, onze Veluwegirls
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De uitslag van 1 tot en met 10
De podiumplaatsen:
1  Erwin Krom
2  Willy Lammens
3  Cees van Stralen

De rest van de toptien:
4  Gerard Kuijs
5  Jan Bruin
6  Frank Kramer
7  Jan Schram
8  Jo Beers
9  Joke Kramer
10 Liesbeth Bruin

JEU DE BOULES MET BARBEQUE
Omdat Kees van Stralen naast het fietsen ook een verwoed jeu de boulesspeler is, hebben wij in het verleden al
twee keer eerder een jeu de boulesdag georganiseerd in Alkmaar bij zijn club l‘Autre Chemin.
Aangezien mijn zwager Ben Kuilman voorzitter is van de jeu de boules vereniging “De Stetters”, werd het plan
gesmeed om zoiets wat dichter bij huis te organiseren. Ze zeggen wel, dat als je iets wil bereiken je soms een
kruiwagen nodig hebt en dus was Ben mijn kruiwagen. Dit was snel geregeld en 16 juli, een week na de WK
finale, vond dit evenement plaats. Na de enige publicaties en de nodige mond op mond reclame kwamen hier
maar liefst 55 personen op af, waar wij zeer tevreden mee waren.
Samen met Ben Kuilman en Jan Schram hebben wij die zondag de boel opgebouwd en aangekleed. Ben
zorgde voor twee party tenten en lange tafels met banken en parasols. Ook Fanny ontbrak niet. (Als men in een
partij een nul scoorde moest men de billen van Fanny kussen. !!)
 Theo van der Meer was die zondag druk met het installeren van de b.b.q en zijn keyboard en boxen. Om 15.30
uur werden de leden en hun partners verwacht en zij werden ontvangen met koffie en een heerlijke
slagroomsoes. Kees Bakker van de Stetters was deze dag onze wedstrijdleider. In totaal werden, in
verschillende samenstellingen, drie partijen gespeeld en hiervan werd dan een eindklassement opgemaakt.
(  te verkrijgen bij G.erard Kuijs)
Tijdens het laatste spel zette Theo de barbecue aan, zodat direct hierna de hongerige magen  gevoed konden
worden met heerlijke vleesgerechten en salades.
Ramona en Annelies (de meiden van de Veluwe tocht) waren door mij uitgenodigd, maar door  omstandigheden
konden zij echter niet op tijd aanwezig zijn om aan het spel mee te doen. Als verrassing hadden ze voor mij een
grote plastic krokodil meegenomen. “Gerard, wij hebben maar wat voor
de barbecue meegenomen, mocht er niet voldoende vlees zijn. !!”
Tijdens het eten en na de nodige consumpties begon de stemming er
aardig in te komen.
amona en Annelies kregen bijna iedereen aan het dansen en gaven
zelfs een vocale bijdrage, begeleid door onze key-board speler Theo
van der Meer. Dit inspireerde zelfs Kees Bakker om ook zijn vocale
kwaliteiten ten gehore te brengen met een echte Amsterdamse
smartlap.
Het ijsdessert van Ben als toetje viel zeker in de smaak maar dat kan
je wel aan hem overlaten.
De prijsuitreiking ging in gepaste ceremonie. De winnaars 1, 2 en 3
kregen een mooie beker en een heerlijke fles wijn. Ook aan de
poedelprijs was gedacht, maar die moest eerst nog in een barage nog worden uitgevochten tussen Lianne
Limmen en Sjaak Lute. Lianne kreeg een fles wijn als poedelprijs.  Achteraf na controle van de uitslagen bleek
echter dat Frans Jonges de poedelprijs eigenlijk had “gewonnen”. Ik kan dit Kees Bakker niet kwalijk nemen,
want ik geef het te doen dit zonder computer allemaal uit te dokteren. Frans, een echt winnaarstype, werd dit nu
bespaard en Lianne was blij met haar fles wijn.
Tegen 22.00 uur viel de schemering in en kwam er een eind aan deze prachtige dag. Dat de laatste pas na
23.00 uur naar huis gingen zegt genoeg over de gezelligheid.
Al met al een zeer geslaagde dag mede namens de steun van Ben Kuilman, Kees Bakker, Theo van der Meer,
Jan Schram en de weergoden die ons deze keer zeer  goed gezind waren.
Maandag moesten Ben en ik wel de boel opruimen, maar dat hadden wij er graag voor over.
Of er ooit een volgende jeu de boules bij “De Stetters” komt, is zeer twijfelachtig omdat zwager Ben geen
voorzitter meer is van deze vereniging en zie maar weer een andere kruiwagen te vinden.
Misschien zijn er wel andere leden die iets dergelijks willen organiseren.

Gerard Kuijs

Chef d’arbitrage:
Cornelis Le Boulanger

Voor in de prijzenkast
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DRIEDAAGSE NAAR BRUGGE
Wie kan zich nog de Driedaagse naar Brugge van enkele jaren geleden herinneren? Kasseien, water, bier,
heuvels?
Wel, we gaan er weer naar toe. De formule is ongeveer hetzelfde. Met de auto gaan we nu naar Zuidland, dat ligt
op Voorne - Putten, net onder Spijkenisse. Van daaruit rijden we over de Haringvlietbrug richting Zierikzee,  over de
Zeelandbrug naar Goes en zo verder naar Vlissingen. Daar gaan we met het fietsersveer naar Breskens. Hoe dat
gaat weet ik zelf niet, want sinds de tunnel er bij Goes is, zijn de dubbeldeksboten weg  en ik ben nog niet met die
nieuwe, kleine veerponten meegeweest. Afijn, van Breskens naar Brugge. De afstand is  zo rond de 150 km,
maximaal, erewoord!.

Op de tweede dag  zoeken we het parcours van de Ronde van Vlaanderen op. En ik vind dat we geen excuses
meer hebben om  de Muur van Geraardsbergen  te laten liggen !  Afstand: tussen de 100 en 150 km.
De derde dag gaan we  terug via Vlissingen, want aan de oostkant van Zeeuws - Vlaanderen vaart spijtig genoeg
geen pont meer. Langs de westkant van de Deltawerken terug naar Voorne - Putten, ook weer zo’n 150 km.
De overnachtingen doen we in een Brugs hotel, zodat we ‘s avonds lekker kunnen uitgaan in de stad. Op verzoek
leid ik de liefhebbers rond door de stad en hoop dat we dit keer niet uitregenen.  De prijs van dit arrangement ligt
rond de 175 euro.
Meld je aan via bijgevoegd formulier, maar vóór 1 februari. Brugge is een veelbezochte stad, heeft weliswaar veel
hotels, maar we moeten er snel bij zijn.

Willy Lammens

FIETSVAKANTIE NAAR SCHOTLAND 2008

Het bestuur van Tourclub Limmen overweegt om in mei of juni 2008 een
fietsvakantie naar Schotland te organiseren.
We gaan ‘s nachts varen vanuit IJmuiden naar New Castle met de
ferryboot. Vervolgens willen wij dan onder begeleiding van een volgauto
ongeveer vier à vijf etappes van ongeveer 100 km fietsen in het zuidelijke
deel van Schotland.
Wij denken dit te doen met ongeveer 15 a 20 deelnemers.
Over de reissom kunnen wij nog geen mededelingen doen omdat de
plannen nog verder uitgewerkt moeten worden.
Wij willen proberen een sponsor te vinden die zorgt voor een speciaal
wielershirt tijdens deze vakantie.
Om een dergelijke fietsvakantie te organiseren moeten wij eerst weten of
hier wel voldoende belangstelling voor bestaat.

Daarom vragen wij onze leden uiterlijk voor 10 januari 2007 aan te
geven of men hier interesse voor heeft.
Dit kan men schriftelijk doen maar het liefst via e-mail.
Diegene die positief hebben gereageerd ontvangen dan medio 2007
verdere informatie.

Gerard Kuijs
e-mail: gerard.kuijs@casema.nl

De geheimzinnige stenen van Hedgestone
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INSCHRIJVINGSFORMULIER DRIEDAAGSE NAAR BRUGGE  1 TOT EN MET 3 JUNI 2007

ONDERGETEKENDE ..........................................................................................

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

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

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

schrijft zich hiermee in voor deelname aan Driedaagse naar Brugge van 1 tot en met 3 juni 2007

Ik heb een auto tot mijn beschikking om .... personen en ..... fietsen te vervoeren

De deelnameprijs bedraagt 175 euro. Het inschrijfgeld van 50 euro wordt vóór 15 maart overgemaakt op
rekeningnummer 3364 07 939 ten name van 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 ziet er (onder voorbehoud) als volgt uit:
- vrijdag om 7.45 verzamelen bij de Lantaarn in Limmen en om 8.00 uur vertrekken met eigen auto’s naar

Zuidland (Voorne - Putten)
Afhankelijk van het tijdstip dat we daar arriveren, ca. 9.30 uur, stappen we op de fiets richting Zierikzee,
Goes, Vlissingen, Breskens, Brugge. Afstand  ca. 150 km

- zaterdag gaan we een groot gedeelte van de Ronde van Vlaanderen rijden. Op dit moment is de
route nog niet bekend, maar we gaan dat verkennen. Afstand ca. 130 km.

- zondag terug via de pont naar Vlissingen en dan de westelijke Deltaroute naar Zuidland om in de auto’s te
stappen en retour Limmen. Afstand  ca 150 km

Na betaling van het inschrijfgeld ontvangen dedeelnemers een bevestiging en medio mei een beknopt draaiboek
vande tocht. Tijdens de tocht gaat een volgauto mee voor de bagage, ravitaillering, hulp bij pech enz.

Handtekening:....................................................................

Opsturen naar het secretariaat van de Tourclub of afgeven bij één der bestuursleden  vóór 15 februari 2007.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REIS NAAR SCHOTLAND IN 2008

Betreft een vijf - of zesdaagse reis naar Schotland. We willen vanuit IJmuiden proberen te vertrekken. Veel details
kunnen we nog niet geven, zoals over tijden, prijzen enz.We willen eerst nagaan of er belangstelling is voor zo’n
tocht. Als je serieuze belangstelling hebt,  geef je hierbij op door het strookje in te vullen. Het verplicht je tot niets. In
deloop van 2007 laten we weten of er een tocht naar Schotland wordt georganiseerd en pas dan gaan we
deelnemers werven.
Stuur of mail een bericht naar het bestuur, maar vóór 10 januari 2007.

Naam .............................................................................................   heeft belangstelling om met Tourclub Limmen in 2008
naar Schotland te gaan voor een meerdaagse fietstocht.

Adres en telefoonnummer: .......................................................................................................................................

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

TOURCLUB LIMMEN
secretariaat: KEES  DENNEMAN
Molenweg 37
1906  DE LIMMEN
Tel. 072 5052287
E - mail:C.Denneman@quicknet.nl
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INSCHRIJFFORMULIER TOURCLUB LIMMEN
Via de onderstaande strook kunt u zich opgeven als lid van Tourclub Limmen.
De contributie bedraagt 10 euro per jaar.
In het jaar waarin u uw lidmaatschap met Tourclub Limmen opzegt, bent u over dat jaar voor de laatste
maal de jaarlijkse contributie verschuldigd.
De jaarlijkse contributie wordt omstreeks juni/juli van uw rekening afgeschreven.
Hiervoor dient u wel de onderstaande machtiging in te vullen en te ondertekenen.
Gelieve de onderste strook volledig in te vullen en op te sturen naar:

Tourclub Limmen
T.a.v.: Penningmeester/Ledenadministratie  G.P.H.M. Kuijs
Alkmaardestraatweg 52            1901 DC Castricum
tel.nr. 0251-656779                   e-mail: gerard.kuijs@casema.nl

Ik meld mij aan als lid van Tourclub Limmen.
Ik machtig Tourclub Limmen de contributie jaarlijks van mijn rekening af te schrijven *)
Ik betaal op een 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-mail adres ..........................................................................................................................

Bank- of Postrekening .........................................................................................................

Datum....................................................Handtekening.........................................................

Deze had u nog tegoed:
Tourclubleden in het Italiaanse hooggebergte,
juli 2006
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LEDENBESTAND & MUTATIES  2005 / 06

Aantal leden t/m oktober 2001 209
              “                “ 2002 217
              “                “ 2003 241
              “                “ 2004 256
              “                “ 2005 258
              “                “ 2006 256

Nieuwe leden periode nov ‘05 t / m okt ‘06                       Opzeggingen leden periode nov ‘05 t / m okt ‘06

Naam:  Plaats: Naam: Plaats:
Fred Verdonk Limmen Rienard Naberman Doorn
Jelte Koopman Castricum Rob Koomen Limmen
Marco Stricker Heemskerk Sjaak v/d Sande Limmen
Leen de Vries Limmen Rudie Lammens Oostburg
Piet Hulskamp Alkmaar Jos Post Alkmaar
Arnold Brinkman Krommenie Nico Smit Heiloo
Rob Gollin Alkmaar Steven van Stralen Koedijk
Martijn Kniest Alkmaar Co Dirkson Limmen

Rene Dirkson Limmen
Jan Lammers Limmen

Vorig jaar hebben alle leden tegelijk met het clubblad een complete ledenlijst gekregen met de adressen  en
tevens telefoonnummers en geboortedata.
Leden die een “up to date”  ledenlijst  willen ontvangen kunnen dit aanvragen bij Gerard Kuijs en dan het liefst
per e-mail.

Tegen inlevering van deze bon
10 % korting bij aankoop van
winterjacks en bovenkleding

Tegen inlevering van deze bon
bij aankoop van CRAFT

onderkleding een tweede exemplaar
voor de halve prijs




