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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

ANDRIES  JELSMA, SECRETARIS
Rooinap 11
1906  VJ LIMMEN
Tel. 072 5020102
E - mail: a.jelsma@planet.nl

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

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, Rooinap 11
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.

Andries is lid van de Tourclub sinds 2005. Behalve
fietsen is hij een verwoed schaatser. Hoe kan het ook
anders als je geboren bent in Friesland.
In 2006 kreeg hij van de commissaris der Koningin een
oorkonde omdat hij de Friese Elfstedentocht zowel
geschaatst, gefietst en gewandeld heeft.
Van beroep is Andries docent scheikunde aan het
HBO.

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
Ja, voor je het weet is het einde seizoen, einde van 2007. Wat heeft het ons gebracht? In de wielrennerij
toch weer schandalen in verband met doping. Renners die met hooggeleerde doktoren in zee gaan en
vervolgens tegen de lamp lopen. Kunnen ze niet niet beter met onze fietsende arts Frank Kramer zaken
doen?
Ik lees tamelijk veel wielertijdschriften en wat mij verbaast, is dat ik nog geen enkel geval van dopinggebruik
bij wielertoeristen ben tegen gekomen. De inspanningen die sommigen zich getroosten mogen er zijn. En
dat allemaal op koffie met appelgebak, krentenbrood met bruine suiker, een banaan, water in de bidon en
wat dies meer zij. Of zou er toch ......?

Op de ledenvergadering heb ik het als eerste punt opgemerkt: veel valpartijen dit jaar. Bij een daarvan was
ik getuige. Een hond schrikt van iets (van ons dus) en loopt bij zijn bazin weg. Hupla, daar lagen de
mannen. Met veel mechanisch improvisatiewerk en pleisters op de wonden plakken kwam deze groep toch
nog goed thuis. Het is allemaal goed opgelost met de verzekering, ook de andere valpartijen zijn weer
allemaal vergeten, maar in het bestuur hebben we besloten om voortaan iedereen die meerijdt met een
groep onder de vlag van Tourclub Limmen te verplichten een valhelm te dragen. We hadden dat trouwens al
eens eerder besloten, maar nu gaan we daar nauwlettend op toe zien. Ik had de indruk dat ieder aanwezig
lid tijdens de ledenvergadering er begrip voor toonde. Als men echter als TCL - er meerijdt met een andere
groepering, voel ik me daarvoor niet verantwoordelijjk als bestuurslid.
Blijf ik even bij de ledenvergadering. Altijd weer een beetje spannend: hoeveel leden zullen er komen, wat
hebben ze op hun lever, welke wensen leven er?
Awel, het viel mij niet tegen. Ruim dertig leden op een een bestand van pakweg 260 is landelijk gezien
gezien niet slecht. Wat er voor mij uitsprong op deze vergadering is het aanbod van leden om wat te
betekenen voor de club. Daar was Leen de Vries met zijn fantastisch mooi opgepoetste Oldtimer. Hij bood
aan om op Hemelvaartsdag een Molentocht te houden met uitsluitend racefietsen uit de jaren tachtig  en
een outfit uit die tijd, dus wollen truien en broeken. Ook de worstenhelmen?
Leen heeft verder voor deze Fietsbel  een verslag van de Triangeltocht geschreven. Kijk, dat vind ik nu tof,
leden die willen schrijven. Het liefste zou ik af en toe eens kunnen zeggen “het spijt me, maar wegens
plaatsgebrek, zetten we je artikel in het volgende nummer!”  Wie weet.
Naar aanleiding van vragen en discussie over het gebruiken van een eigen website, bood Ruud van der Neut
aan om samen met Harry Wullings een website op te starten en eventueel te onderhouden.

We vestigen nogmaals de aandacht op de kleding. Elders in dit blad vinden jullie daarover meer informatie.
Ben Imhann tenslotte, heeft aangeboden, ook weer naar aanleiding van vragen hierover  in de vergadering,
om de aanschaf van kleding te coördineren. Diverse leden willen toch in die mooie kleding rondrijden. En
dat is fantastisch.Wat is er mooier dan een groep fietsers in de zelfde uitrusting aan het werk te zien. Dat
straalt op de eerste plaats discipline uit. En als tweede geeft het een identiteit tussen al het samengeraapt
textiel wat er al dan niet in groepsverband op de wegen rond rijdt.

Frank Kramer hield een lezing met vanuit de homeopathische geneeskunde over sportblessures. Een
beknopte weergave van zijn verhaal vinden jullie op bladzijde twaalf.
Samenvattend mag je dan zeggen dat dit een vruchtbare vergadering was, met veel inzet van leden.

Wat vinden we verder in deze extra dikke Fietsbel? Harry Wullings heeft de smaak van interviewen te
pakken. In dit nummer vinden jullie een interview van hem met Jan Bruin. Verder enkele verslagen van
tochten. Gerard won een prijs tijdens de Gerrie Kneteman Classic, hij is vast van plan om volgend jaar daar
weer te rijden. Het zou mooi zijn als Tourclub Limmen dan in grote getale aanwezig zou zijn. Ik weet niet of
er prijzen te winnen zijn voor clubs met de meeste deelnemers, maar het zou fijn zijn als we daar eens mee
zouden scoren. De GKC lijkt mij een welkome aanvulling op de stokoude Ronde van Noord - Holland.

Wat betreft de plannen voor het seizoen 2008: we willen bij voldoende deelname een driedaagse
organiseren naar onze oosterburen. En wel naar Nordhorn, dat is tien, twintig km over de grens nabij
Denekamp en Oldenzaal, in Twente. Nordhorn is een gezellig stadje, ook niet ver van het bekende Bad
Bentheim. Een prachtige streek om te fietsen. Met de auto daarheen en dan echt drie dagen in de streek
aldaar rond fietsen. Uiteraard met de auto terug. Natuurlijk gaat er een begeleidend busje mee en voor het
fietsvervoer vinden we ongetwijfeld weer een oplossing. De inschrijfbon vinden jullie achterin dit nummer.
Rest mij iedereen een goed uiteinde en een sportief  2008 toe te wensen!

Willy Lammens
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DE  AGENDA VOOR  2008
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 9.00 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.

ZONDAG 6 APRIL
Openingstocht onder leiding van Gerard Kuijs

ZONDAG 4 MEI
Gezellige tocht naar de omgeving van Breezand

DONDERDAG 1  MEI
MOLENTOCHT  o.l.v. Leen de Vries
Deze tocht zal verreden worden op fietsen zoveel mogelijk uit de beginjaren 80 of nog ouder

ZONDAG 1JUNI
Rit naar Waterland, koffiestop in Ilpendam. Voorbereiding en leiding Willy Lammens

VRIJDAG 6 T/M ZONDAG 8 JUNI DRIEDAAGSE NAAR NORDHORN
Zie de aankondiging op bladzijde 24

ZONDAG 6 JULI
Onder leiding van Andries Jelsma een rit door de regio

Zondag  3 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, Marcel Bliek en Willy Lammens

Zondag 10  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. Inschrijven kan bij Elly Koot, Dusseldorperweg 15 in Limmen.
Telefoon: 072 5052898. E-mail: qjm.koot@quicknet.nl
We hopen heel veel blauw - wit - rode tenues door het dorp te zien rijden !!!!!!!!!

ZONDAG 7 SEPTEMBER
Een extra rit. Bestemming  nog onbekend, maar Willy Lammens zal iets leuks bedenken.

Zondag  21 SEPTEMBER
De TRIANGELTOCHT; o.l.v. Gerard Kuijs. Bestemming waarschijnlijk richting Hilversum, over een afstand van 150
km.  De koffie met gebak wordt aangeboden door De Triangel Groep.  Dit is tevens de seizoenafsluitingrit van TC
Limmen.
Daarna willen we ‘s avonds met de deelnemers van deze tocht en andere leden  gezellig gaan eten in Castricum
bij Tjau Tjin, in gezelschap van de partners. Omdat we dit vooraf moeten reserveren, willen we graag weten
hoeveel mensen er deelnemen en wie er mee gaan eten. Gelieve dit uiterlijk 10 september  via e- mail of
schriftelijk door te geven aan Gerard Kuijs. In 2007 was deze avond zeer geslaagd.

OKTOBER
Vanaf  26 oktober rijden beide groepen samen. Vertrek om 9.00 uur in de bocht  Visweg / Oosterzijweg

Vrijdag 24  oktober
ALGEMENE LEDENVERGADERING  in de Lantaarn aanvang 20.30 uur

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 2008 zijn de volgende tochten gepland:



Tourclub Limmen 7

NOTULEN  LEDENVERGADERING 26 OKTOBER 2007
Aanwezig: 32 leden en van het bestuur:: Willy Lammens(voorz.), Gerard Kuijs, Andries Jelsma.
Afwezig met kennisgeving: Piet Valkering, Harry Vreeburg, Harry Wullings, Wil Bakker, John Groot, Erwin Krom,
Hans Frederiks, Hidde Brugman, Herman van Veen, Kees Jan van Toledo, Jan Veldt, Willem Zonneveld.

1. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij deelt mee dat Harry  Wullings verhinderd is.
2. Mededelingen/Ingekomen stukken: geen
3. Evaluatie seizoen 2007
Kenmerkend voor het jaar 2007 is het grote aantal valpartijen. Hieruit blijkt dat het dragen van een valhelm een
absolute noodzaak is. Voor de grote tochten zal het bestuur een helm verplicht stellen.
De voorzitter staat stil bij de verschillende grote tochten dit jaar:

· Aan de tocht in april hebben 25 mensen deelgenomen
· De meitocht trok 32 deelnemers.
· In juni werd een zeer geslaagde driedaagse naar Brugge gehouden.
· De tocht op de eerste zondag in juli is in het water gevallen.
· Gerard Kuijs leest een verslag voor van de Kroone Liefting Tourtocht in augustus. Deze tocht blijft

jaarlijks in het programma  opgenomen.
· In september zijn er twee tochten verreden: op de eerste zondag en eind september de afsluitingsrit, de

Triangeltocht.
· Gerard Kuijs geeft een verslag van de Gerry Kneteman classic, waaraan vijf tourclubleden gezamenlijk

hebben deelgenomen.
Vanaf zondag 28 oktober zullen beide groepen weer samen rijden en om 09.00 uur starten. Er zal tot de rotonde
bij Scharwoude in het bekende gematigde tempo worden gereden. Hier splitst de groep zich: de snelleren zullen
in een stevig tempo langs de Ijsselmeerdijk naar naar Purmerend gaan, de rest zal bij de rotonde rechtsaf
slaan.

4. Plannen 2008
De langere ritten op de eerste zondag van de maand blijven in het programma, uiteraard met koffie. Dit geldt ook
voor de afsluitingstocht eind september.
Het bestuur stelt voor om de driedaagse ergens in het oosten van het land te organiseren. Het is de bedoeling
om per trein/auto te reizen, zodat we drie dagen ter plaatse kunnen fietsen. Er zijn twee mogelijke weekenden
voor deze tocht: 30, 31 mei en 1 juni of het weekend van 6,7, en 8 juni.
Het voorstel van Leo Vermeulen om een midweek te gaan fietsen stuit op te veel bezwaren.
Leen de Vries heeft zijn oude fiets uit 1982 meegenomen, en stelt voor om op dergelijke fietsen een tocht langs
Hollandse molens te gaan maken.
Het moet een fiets zijn uit de jaren 80, met een stalen frame, schakelen op de framebuis en pedalen zonder
clickers. De tocht zal bij mooi weer gehouden worden op donderdag 1mei 2008 (Hemelvaartsdag).
De tocht naar Schotland zal niet doorgaan wegens te weinig animo.

5. Financieel verslag van de penningmeester. Gerard doet verslag van het afgelopen jaar. De totale baten zijn
3346 euro, de kosten 2255 euro, zodat het jaar is afgesloten met een batig saldo van 1091 euro. Verder geeft
Gerard verslag van de ledenadministratie. De tourclub heeft momenteel 264 leden. In 2007 waren er 8
opzeggingen, en er kwamen 16 nieuwe leden bij.

6. Rondvraag
· Simon Stuifbergen stelt voor om eind augustus weer te gaan jeu de boulen. Als iemand hiertoe het

initiatief neemt en de kar wil trekken krijgt hij hiervoor de volle steun.
· Daarnaast zou Simon in clubverband de Zesdaagse willen bezoeken. Dit moet individueel

georganiseerd worden, waarbij je natuurlijk mensen van de Tourclub kunt benaderen om mee te gaan.
· Jelte Koopman stelt voor om een echte website van de Tourclub te maken als platvorm voor de

mededelingen. Probleem is het onderhoud van de site. Hierop is de terughoudendheid vooral
gebaseerd. Ruud van der Neut biedt aan hierbij te assisteren.

· Daarnaast stelt Jelte voor om bepaalde tochten als club te gaan rijden. B.v. de ronde van Noord-
Holland en Kneteman Classic.

· Frans Punt vraagt aandacht voor de ronde van Limmen. Er waren 50 inschrijvingen bij de recreanten. In
2008 wordt de ronde gehouden op 10 augustus. Hij wil graag dat de Tourclub een oproep plaatst in het
clubblad.

· Jeffrey Bult merkt op dat er beter op zou moeten worden toegezien dat er geen mensen met een
licentie bij de recreanten meedoen.

· Annie Peppelenbos vraagt naar de clubkleding. Er is niets meer op voorraad. De leden kunnen bij het
bestuur melden dat ze clubkleding willen aanschaffen. Dan is er overzicht en kunnen we gaan praten
over te bestellen aantallen.

7. Sluiting. De voorzitter sluit het officiële gedeelte van de vergadering. Na de pauze geeft Frank Kramer en
interessante en leerzame presentatie over het voorkomen en genezen van blessures. Vervolgens wordt er onder
het genot van een drankje nog gezellig nagepraat.

Andries Jelsma, secretaris
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Doe maar gewoon dan doe je genoeg
 ‘T KAN LANG AN MET JAN

De voordeur zit stevig op slot. Het is even wachten voor de sleutel wordt omgedraaid en ik word ontvangen
in het huis van Jan en Liesbeth in Beverwijk. “ Ik was net boven aan het zoeken naar wat oude wielerfoto’s”,
zegt Jan als ik de gang binnenstap. ( Later begrijp ik dat hij alle bewaarde clubbladen van BRC
kennemerland heeft zitten doornemen en de film nog eens heeft  teruggedraaid naar aanleiding van het
interview).
Jan is een man van weinig woorden. Type Westfries. In het keurig opgeruimde interieur, hangen op
verschillende plaatsen foto’s van Jan in wielertenue en in de nabijheid van zijn racefiets.
Jan is de laatste twaalf jaar geheel beschikbaar voor de fiets. Hij is nu 69 jaar en dan is snel uitgerekend
dat hij op zijn 57e stopte met werken.
Het begon allemaal in Limmen, geboren in 1938.  Jan groeit op als enig kind in huize Bruin. Het fietsvirus

is  niet echt vanuit de
familie te verklaren. Om
naar de ambachtschool
tegaan moet er wel
vanuit Limmen naar
Alkmaar worden
gefietst. Natuurlijk was
niet alles voor de wind
en moest er af en toe
stevig worden
doorgetrapt. Vaak was
Jan de snelste van de
groep kinderen die ook
van en naar Alkmaar
fietsten.
Fietsen is leuk en als je
er dan af en toe ook
nog de snelste mee
bent waarom dan niet
er een echte sport van
maken ? Jan vertelt het
alsof dat gewoon een
voor de handliggende
zaak is. Zo rond zijn
16e of 17e koopt hij bij

een particulier in Alkmaar zijn eerste racefiets. De benodigde 125 gulden had hij zelf bij elkaar gespaard.
Zo ging dat bij Bruin thuis. “Ja, als je wat extra wilde moest je gewoon zuinig zijn en sparen, logisch toch”.
Het werd een RIH - fiets, de kleur weet Jan niet meer. Dat zijn van die dingen die hem niet echt
interesseren.
Via iemand die ik op een werk in Haarlem tegenkwam, raakte ik een beetje op de hoogte van het
wielerwereldje. Hij kende o.a. de Voortings en andere renners. Toen ik een keer op weg was naar de
Nederlandse Wielerkampioenschappen in Zandvoort en voor de spoorbomen in Castricum stond te
wachten, stond ik naast een familielid. “Zo, jongen waar ga jij heen??”  Zij vroegen ook of ik al lid was van
een wielerclub. Later bleek dat het de familie Lute was die zeer actief was  in de Beverwijkse Rennersclub,
dus wederom, het lag voor de hand dat ik lid werd van BRC Kennemerland.” Ja,  zo gaan die dingen”.

We zijn dan in 1955, het jaar daarop had Jan zijn eerste licentie als nieuweling.
Ik reed meer mooi dan hard, zegt Jan met de hem kenmerkende grinnik.  Ik denk er het mijne van, het zal
wel meegevallen zijn want anders  win je niet de ronde van Beverwijk. Het was de eerste wielerronde op het
toen gloednieuwe sportcomplex, met een eigen wielerparcours. Jan zijn vader en moeder waren er niet bij
want die hadden visite. Het lijkt een terloopse opmerking, maar het is toch opvallend dat zo’n “detail” na al
die jaren er nog bij wordt vermeld. Zegt iets over de werkelijke gevoeligheid van de schijnbaar
onverstoorbare Westfriese stoemper. De waardebon van twintig gulden was de prijs die Jan er mee in de
wacht sleepte.
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 Jan laat mij een foto zien
waar hij in het shirt van  BRC
aan de start staat van de
clubkampioenschappen in
Wijk bij Duurstede. Hij staat
daar links naast Ab
Geldermans, Dirk de Ruiter,
Chris de Nijs en Coen
Niesten.

Ik vraag of dat winnen
aanleiding was voor het
hebben van verdere ambities
in het wielrennen. “Ja daar
heb je wel wat meer talent
voor nodig dan ik had. Er
moest wel gewerkt worden
en trainen deed ik vooral ’s
avonds. Bergen, Schoorl,
Camperduin, je kent dat
rondje wel. Ik deed dat vrijwel
altijd alleen. Op Limmen
waren er geen andere

jongens die ook fietsten. Pas later was Gerard Mooy met zijn broers ook aan het wielrennen. Ik kwam Jan
Haanraads nog wel eens tegen op de fiets.
Ik vraag Jan hoe het was op de club, Hij kijkt mij dan zo aan van, ja wat moet ik daar nou over vertellen. “je
fiets erheen en kleed je om en gaat fietsen. Daarna een beetje poedelen in een teil voor iedereen of met
emmer. Nee douches waren er niet in café De Klomp. Een beetje behelpen, dat was toen zo. Ja, en dan
weer naar  huis.” Typisch Jan.  De dingen zijn zoals ze zijn. Nuchterheid tot in het kwadraat. Als antwoord
op mijn vraag hoe dat ging als er een verre wedstrijd was, zegt hij ongeveer hetzelfde. Om naar Bladel te
komen ging ik eerst met de fiets naar het station, nam de trein naar Eindhoven en dan op de fiets weer
verder. Daar is geen speld tussen te krijgen. Dat ik nog wel wat meer informatie zou willen hebben komt
Jan bijna als overbodig voor. Daar staat hij gewoon niet bij stil.
“ik vond het gewoon te lastig, gedoe zelfs, om met mijn fiets te moeten reizen tussen thuis en de kazerne.
De diensttijd heeft dus behoorlijk roet in het fiets eten gegooid. Er was wel een jongen die iedere dag
mocht trainen. Hij reed al goede uitslagen in de klassiekers, vandaar. Ik heb er verder geen moeite voor
gedaan om dezelfde faciliteiten te krijgen. Dat vond ik teveel gedoe. (ik denk er het mijne van, wat  zou er
zijn gebeurd als Jan gewoon had kunnen door trainen???) Natuurlijk worden de fietsprestaties hierdoor
minder. Jan zegt, “ik moest het hebben van mijn conditie en karakter. Maar toen ik op enig moment er
gewoon regelmatig af werd gereden heb ik mijn licentie ingeleverd. Het ging gewoon niet meer.”  Daarna
ging ik af en toe nog wel eens een rondje fietsen  in het weekend.
Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Op een goede dag wordt Jan gevraagd om bestuurslid  te
worden van BRC Kennemerland.  Wielrennen staat hoog in de publieke belangstelling, er kwamen soms
wel 4000 mensen naar wedstrijden. De renners Geldermans en Niesten waren immens populair. De
toenmalige voorzitter van BRC wist daar in de krant telkens weer voldoende aandacht voor te krijgen. Zelfs
wedstrijden achter dernies met o.a. Rik van Steenbergen werden er op Adrichem gehouden.   Naast
wedstrijden organiseren verleent Jan allerlei hand en span diensten. Nooit te beroerd om zijn handen uit de
mouwen te steken. De strandlopen die samen met DEM worden georganiseerd zijn daar een voorbeeld van.
De beatfeesten in de Beverwijkse VEB garage zullen enkele oudere lezers zich wellicht nog kunnen
herinneren. Naast de optredens van de dan net beginnende Bintangs, kan mij nog een optreden van de
Engelse Kinks herinneren zonder dan te beseffen dat ik later een van de achtergrondspelers zou mogen
interviewen. Na twintig jaar besturen vindt Jan het welletjes. De ideeën van de jonge nieuwe bestuursleden
heeft hij allemaal al een paar keer gehoord en kan daar vaak de afloop van voorspellen. Hij wil niet blijven
toezien dat het wiel wederom wordt uitgevonden en geeft het bestuursstokje door aan de volgende
generatie . De wet van de natuur.
Jan is een van de oudste leden van de Limmer Tourclub. Hij wil zo lang mogelijk mee blijven fietsen. Tot nu
toe gaat het hem goed af. Het gezeur over te hard rijden wuift hij weg. Als ik zelf nog zo hard kon zou ik
het ook doen.  “Nee, ik ben niet met een Beverwijkse club gaan tourfietsen, de Limmers stoppen nog wel
eens voor een stoplicht en die Wijkers rijden met 40 door Bergen en stoppen voor geen enkel stoplicht. “
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Ik voel mij thuis in de tourclub. De tocht naar Stavoren waar we terug met de boot naar Enkhuizen gingen
staat Jan nog helder voor de geest en bewaart hij goede herinneringen aan. De jaarlijkse driedaagse van de
club hebben ook een mooi plaatsje in het hart van Jan. De rit naar Nijverdal staat in de geschiedenis als
Godsallejezus koud en nat. Jan kijkt er nog vies bij. ” We waaiden bekant van de fiets.”  De huidige
winteroplossing om om negenuur te starten en te splitsen in Oosthuizen is een prima idee. We merken dat
het goed werkt.
“Weet je”, zegt Jan, “als ik denk ik moet eraf dan is die ander eigenlijk ook net zover om er de brui aan te
geven.” Het is wel zo dat het vallen anders is dan vroeger. “Nu val je als een blok, vroeger ging dat
soepeler.”

Mallorca heeft een bijzondere plaats in het fietsleven van Jan. Al vier keer heeft hij met de organisatie van
Fred Rompelberg een heerlijke fietsweek op het tropische eiland gehad. Het is er heerlijk voorjaarsweer en
de fietstochten zijn voor de gemiddelde tourfietser zeer goed te doen. Ook kanjers van mijn leeftijd kunnen
hier prima uit de voeten. En het is heel goed mogelijk om je vrouw mee te nemen, want er is echt nog wel
wat meer te doen dan alleen fietsen. Na de vliegreis wordt je met de bus opgehaald en naar een prima
hotel gebracht Het eten is goed en afgestemd op fietsers. De huurfietsen zijn van zeer goede kwaliteit. Als
je de eerste dag met een groep mee gaat die een te zwaar of een te licht parcours rijdt dan neem je de

volgende dag een andere groep,
geen probleem. De te fietsen
afstanden zijn tussen de 80 en
150 per dag. Er wordt van half tien
tot een uur of vier gefietst. Het
klimmen valt mee, het is geen
werk als in de Alpen. “Als ik het
kan dan moeten anderen het toch
zeker ook kunnen”  is de
eenvoudige maar doeltreffende
redenering van Jan.
.
Voor 2008 zoekt Jan nog een paar
tourclubleden die met hem mee
willen om een weekje op Mallorca
te fietsen.
Schaats je nog, vraag ik.
“Schaatsen doe ik alleen in de
winter als er ijs ligt”, ik had het
antwoord kunnen raden.  “Het
gaat bij het schaatsen net als bij

het fietsen, heel mooi maar niet zo hard”. “Maar………….ik ben net een diesel, als ik eenmaal op gang
ben dan ben ik ook niet meer te stoppen”.  In 1956 rijdt Jan de Elfstedentocht uit. “Ik had wel wat langer
werk maar ik was geen enkele keer gevallen. Ik dacht ik kan beter een beetje langzamer rijden en maken
dat ik niks breek of beschadig” Wederom typisch Jan. Het koppie erbij. Rijden met overzicht en verstand.
In de Elfstedentocht van 1963 komt Jan tot Stavoren. Dat het soms anders kan lopen blijkt later. In een van
de daarop volgende winters,  gaat Jan in de buurt een stukje schaatsen. “Ik heb toen zo’n klap op ’t ijs
gemaakt. Dat ik tegen mijzelf heb gezegd: ”Dat moet je nu maar niet meer doen dat schaatsen, Jan, dat is
nu over.Dus, dat doe ik niet meer” .Ja, alweer typisch Jan.

Ik kijk terug op een gesprek met een man van weinig woorden die gewend is de dingen bij zijn naam te
noemen. Een evenwichtige diesel die niet van flauwekul houdt. Een vent die is zoals hij fietst, nemen zoals
het komt en rustig doorgaan.

Harry Wullings

Jan Bruin met Fred Rompelberg op Mallorca
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GERRIE  KNETEMANN CLASSIC

Op zaterdag 8 september werd de Gerrie Knetemann Classic gehouden.
Ben Imhann had deze vorig jaar ook al gereden en was laaiend enthousiast. Het verbaasde hem wel dat er
toen maar heel  weinig Tourclub - Limmenleden deelnamen.
Op initiatief van Ben waren wij nu met  vijf  Tourclubleden te weten: Harry Wullings, Henk Biesterbos,
Patrick Droog, Gerard Kuijs en Ben zelf. De start was bij het wielerpaleis in Alkmaar. Een gedeelte van het
inschrijfgeld gaat naar een goed doel en de rest is voor organisatiekosten zoals begeleiding door motoren,
drie prima verzorgingsposten, fotografen en een chip voor de tijdregistratie. En ook al is het niet de
doelstelling van deze tocht; door dit alles was het meer wedstrijd dan toertocht.
In het begin bij de start was het vrij massaal, maar bij de brug van Schoorldam werd het al aanmerkelijk
rustiger. De snellere fietsers kwamen naar voren en je kon echt merken dat er met een tijdregistratie werd
gereden. Aanvankelijk hadden wij afgesproken bij elkaar te blijven maar dat is tijdens zo‘n cyclo sportive
toch heel moeilijk. Bij de eerste verzorgingspost wachtten wij daarom weer op elkaar, behalve Patrick , die
bleek die dag superbenen te hebben en hij besloot daarom zichzelf eens te testen.
Bij Groot Schermer was de splitsing voor de 100 km en 150 km. Uiteraard gingen wij voor de 150 km. In
Broek op Waterland was de tweede verzorgingspost en hier kwamen wij Sjaak Lute en Frans Schermer
tegen. Sjaak had zich voorgenomen het wat rustiger aan te doen, maar het bloed kruipt waar het niet gaan
kan ( hoogste snelheid 48 km/uur !!).  Hij had zelfs de eerste verzorgingpost overgeslagen en met Frans
zijn ze in volle vaart naar Broek op Waterland gefietst. Mag Frans in het hooggebergte wat te kort
komen, op het vlakke is hij een ware tempobeul.
Via Amsterdam – Noord en Oostzaan ging de tocht naar Krommenie voor de laatste

verzorgingspost en vervolgens  weer naar  Alkmaar.
Met een rijgemiddelde van bijna 31 km/uur (inclusief lekke
band, de tijd tikt door, daar gaat je gemiddelde) gingen wij
met zijn vieren over de mat.
Hier stond Patrick ons op te wachten en hij had een
gemiddelde van 35 km/uur en eindigde daarmee voorin de
uitslag. Toen kort daarna ook Sjaak en Frans arriveerden
trakteerde Henk ons op een heerlijk oud bruintje en
hebben wij nog even leuk nagepraat
Er was ook nog een stand van Velosport en
Cycletours, waar je een bidon kon krijgen. Je moest
daarvoor wel een formuliertje invullen met je
gegevens en hier kon je ook nog een prijsje mee
winnen.

Voldaan zijn wij daarna weer  naar huis gefietst.
Enige weken

later ontving ik een
e-mail van Velosport

(onderdeel van de N.T.F.U.) dat ik de
hoofdprijs had gewonnen. Nou krijg ik zoiets wel

meer van: “U heeft de hoofdprijs gewonnen”  of  “Wij
kunnen u feliciteren” , wat achteraf niets bleek te zijn .
Ik was daarom wat argwanend en vroeg aan Ben of hij ook
de hoofdprijs had gewonnen. Het bleek deze keer geen
commerciële stunt te zijn en ik was werkelijk winnaar van
een reischeque van  • 400,00 van Cycletours.
Niet omdat ik een hoofdprijs heb gewonnen, maar ik vind
de Gerrie Knetemann Classic een echte aanrader die voor
2008 zeker weer op mijn programma staat. Kijk eens op
www.gerrieknetemannclassic.nl en doe volgend jaar
ook mee.
Velosport is het Sportontwikkeling, & Marketing bureau
van de Nederlandse Toer Fiets Unie. Voor verdere
informatie hiervoor kunt u terecht op www.velosport.nl

Gerard Kuijs
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SPORTBLESSURES EN HOMEOPATHIE
Enkele aspecten van ongevalsletsel en hun genezing met kruiden en/of Homoeopathie

Valpartijen leveren bijna altijd verwondingen op aan de huid. Dat is immers ons grootste orgaan en
schaafwonden na onverwacht kontakt met het wegdek zijn dan al snel aan de orde
.Behandeling begint met het schoonspoelen van de wond, bij scherpe diepe wonden dient behalve het
hechten ook nagegaan te worden of dieper gelegen zenuwbanen en pezen betrokken zijn , is dat niet het
geval dan kan met Calendula tinctuur ( van de Goudsbloem)
aangestipt worden en daarna evt Calendulan zalf of Mesitran zalf op honing basis waar ook calendula in zit.
Honing is mits gestandaardiseerd toegepast veelal nog effectiever dan de toepassing van antibiotica
bevattende zalf, proeven in Wageningen zijn overduidelijk positief gebleken.Na 48 uur waren de bacterie
aantallen miljoenvoudig afgenomen in het laboratorium.

Diverse eiwit factoren zoals VEGF en MMP dragen bij aan het herstel van diepere wonden, de aanmaak
van die factoren wordt door Arnica D6 indien inwendig toegepast duidelijk ge-activeerd waardoor de
genezing versnelt. Let op: geen Arnica zalf of gelei uitwendig op wonden toepassen , allergische reacties
zijn bekend met Arniflor gelei van VSM.

Diepe verwondingen en kneuzingen leveren pijnlijke spieren , pezen , gewrichtsbanden en evt beenvlies of
periost bloedingen op ( waarbij geen asdrukpijn optreedt en geen circulaire bloedingen zoals bij botbreuk
doorgaans optredend ), de pijn is meestal niet direkt aanwezig maar na 24 uur wel duidelijk. Hierbij is in
acute gevallen het valkruid of Arnica montana in verdunde vorm , bv D6 ( een miljoen keer verdund)  van
duidelijke waarde, de doorbloeding van het gekneusde gebied neemt toe waardoor de aanvoer van zuurstof
en bouwstoffen met alle noodzakelijke eiwitten en mineralen toeneemt, dus snellere ontzwelling en
genezing Vooral  schouder en ankel blessures reageren positief, waardoor de sporthervatting profiteert.

Chronische letsels van pezen en kapsels reageren minder goed op Arnica, dan is  Ruta Graveolens D6
inwendig toegepast het middel van eerste keus, op de voet gevolgd door middelen zoals Sanguinaria
Canadensis, Symphytum officinalis, of Lapis Alba, eventueel aangevuld met injecties Mierenzuur = Acidum
Formicicum sterkte D6 in de huid toegepast en werkzaam als stimulans voor de doorbloeding. 1 of 2 keer
per week en slechts 3 a 5 keer doet vaak wonderen bij schouder , rug of liesletsels. Ook bij diverse
reumatische kwalen is mierenzuur bij mij het middel van eerste keuze.

Ernstige letsels aan de botten zoals frakturen= botbreuken, of het vermoeden daarvan zullen via
ziekenwagen vervoer en nadere rontgen diagnostiek bevestigd kunne worden. Hoewel………op alle regels
zijn uitzonderingen, neem bv de Lunatus fraktuur van een van de handwortel beentjes, die zal pas rond de
derde dag na het trauma kunnen worden zichtbaar gemaakt met Rontgen, de breuklijn is zo fijn en de
ontkalking van het breukvlak die noodzakelijk is voor de genezing is zo traag bij de handwortelbotjes dat de
foto meteen na het ongeval een fout negatieve uitslag geeft en de diagnose gemist wordt. Een tibiaplateau
fractuur heb ik destijds als assistent-arts te Gouda om dezelfde reden gemist, pas na drie dagen was de
diagnose echt te stellen…
.
De waarde van Symphytum en diverse verdunde kalkzouten is bij het herstel van botbreuken in de praktijk
veelvuldig aangetoond, o.a tot verwondering van de behandelend chirurg die vaak al na enkele weken kan
constateren dat het gips er al af kan, waar normaal gesproken 4 tot 6 weken voor staan. Tot slot valt te
vermelden dat de botbreuk genezing onafhankelijk is van leeftijd , des te meer van een evenwichtige
voedingstoestand en de toevoeging van natuurmiddelen , meestal in een verdunde vorm, want daar leert het
enzym systeem het meest van, dan pas is de Natuur echt uw arts…..Zoals het oude spreekwoord “op elk
potje past een dekseltje” geldt voor de homoeopathie dat voor elke kwaal er wel een passend middel
is……mits zo voeg ik eraan toe , mits men op tijd begint en de patient  niet reeds al maanden of jaren met
symptoom bestrijdende chemische middelen is uitbehandeld en daarna de natuurarts wonderen mag
verrichten, dat lukt dan meestal niet op korte termijn…..

Frank Kramer
 Arts voor Homoeopathie en Natuurgeneeswijze te Limmen
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SCHAATSEN IN MONGOLIË

Op het laatste moment besloot ik mee te gaan naar het bijzonder schaatsavontuur in Mongolië. Goed hersteld
van mijn blessure  vlogen we met ruim 180 man 13 maart via Wenen naar Peking. Hier moesten we ruim een
halve dag wachten voor de vlucht naar Ulaan Baatar, de hoofdstad van Mongolië. Er werd een excursie ingelast
naar de imposante Lama tempel met ’s werelds grootste Boeda. Ook werd er een kijkje genomen bij het in
aanbouw zijnde olympisch stadion met de bijnaam vogelnest. Na een echt chinees diner ging onze vliegreis
verder  naar Ulaan Baatar de koudste hoofdstad van de wereld. De volgende morgen verlieten we ons hotel om
weer een vliegreis te maken van ongeveer één uur. Het vliegtuig van de Mongolische luchtvaart, een Fokker 100
moest twee keer vliegen om ons te vervoeren. Dus de tweede ploeg mocht uitslapen. In Moron een luchthaven
bestaande uit één klein gebouw en één start/landingsbaan stonden tientallen vierwiel aangedreven busjes klaar
voor een rit à la Paris - Dakar. Deze rit was echt fascinerend, mooi helder weer, schitterend landschap een
steppe. De harde wind en het droge zand deed grote stofwolken opwaaien als onze rallybusjes hun weg
vervolgen. Onderweg zagen we koppels schapen, typisch kleine Mongolische paardjes en de koeien ‘yaks’
genaamd. Deze beesten zijn de levensbehoeften van de nomadenvolken die hier veel trekken met hun ger
tenten gemaakt van hout en vilt. Na 3,5 uur avontuurlijke rit bereikte we het Khovskolmeer, hier stonden
traditionele nomadententen (ger tenten). Dit kamp bestond uit vier kampen met ieder een toilet en restaurant. In
een kamp stond een wc geheel gemaakt van ijs met houten bril. In onze tenten stonden vier luxe bedden en in
het midden een houtkachel, deze zou iedere twee uur opgepord worden door het kamp personeel. ’s Avonds
gingen we naar kamp A, het dichtst bij de baan. Op het ijs stond een grote tent die behalve het dak geheel van
ijsblokken is opgebouwd. Zelfs de bar en de sta tafels waren van ijs, ook het veel getapte wodka serveerde men
in glaasjes van ijs. In deze tenten werden veel activiteiten georganiseerd o.a. modeshow van Mongools
handgemaakte kleding, muziek- en dansshows en disco. De eerste nacht in onze ger was geen succes,
doordat de kachel pas laat was aangestoken zat de vorst nog in het matras. Ook waren sommige kachels
uitgegaan, omdat er te laat hout was opgegooid. De twee uur kachel service werkte niet dus moesten we zelf
voor stoker spelen. Een van ons had  een thermometer in zijn tas die min negen graden  aangaf. Ook waren
diverse flesjes drinkwater bevroren. De volgende dag verliet ik met veel kleren aan mijn bed en ging naar het
restaurant voor een ontbijt. Ook hier brulde de houtkachel waar al veel mensen omheen stonden die ook zo’n
ijzige nacht gehad hadden en ieder had z’n eigen verhaal. Na ’s morgens een uurtje geschaatst te hebben op
schitterend geprepareerd natuurijs ging een groot aantal van ons naar het dorpje Hatgal, dat zo’n vijf km van het
kamp lag. Een groot gedeelte gingen met de busjes, ik zelf ging met een groepje lopend. Het was een mooie
wandeling, maar het was goed uitkijken, geen stuk was er vlak.

In het dorp aangekomen keek in mijn ogen uit, hoe kunnen
de mensen hier leven. Geen stromend water, geen elektriciteit,
houten hutjes en dat met ‘s nachts soms min dertig graden. We
bezochten een ziekenhuis en een school die gesponsord
wordt door Footsteps, een reisorganisatie die samen met de
stichting wintermarathon deze reis organiseert. Velen  van
ons hadden schoolspullen meegenomen, hetgeen zeer
gewaardeerd werd. Omdat ons bezoek van tevoren bekend was
gemaakt,  was het feest. De kinderen met zelfgemaakte hoedjes
zongen liedjes en maakten dansjes. Nog diezelfde dag kwamen
diverse acties op gang onder de schaatsers om de mensen hier
te helpen. Bijvoorbeeld alle overtollige handdoeken en kleding
werden ingezameld en er werd ruim gedoneerd op
verschillende wijzes. ’s Avonds was er weer gezellig samen
zijn in de ijs ger waar ook de laatste briefing was voor de eerste
100 km schaatstocht.

Op de eerste schaatsdag wandelden we warm aangekleed
naar de start, zo’n vijftien minuten lopen. Een ijzige koude
wind blies over het meer. Bij de start was er hoog bezoek, om
half t ien werd met veel ceremonie het ijs gezegend door
een Sjamaan ( een soort priester met boven natuurlijke
gaven). Om tien uur precies werd het startschot gegeven door de
president himself getooid met Unox - muts. Al snel formeerde zich voorop een groep van zo’n twintig man waar
ik en Jan Oudhuis deel van uit maakten. Lekker ontspannen voor de wind en tegen wind de beuk erin. Elf ronden
hadden we nodig om de honderd km vol te maken. Het ouderwetse stempelen door  Nederlanders ( o.a. Tante
Tina van de Weissensee) en enkele Mongolen gaf een extra dimensie. Bij het finishgedeelte was het reuze
gezellig, de plaatselijke bevolking bood haar koopwaar aan. Onder andere zelfgemaakte laarzen, wanten en
kleding, terwijl de Hollandse hits uit de luidspiekers schalden. Ons groepje dat later nog uit zo’n veertien man
bestond besloot, omdat het geen wedstrijd was ook gelijk te finishen. Dit gebeurde precies na 3,5 uur. Broer
Piet was ook in goede doen, in een kleine vier uur eindigde hij in de derde groep.
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Na gebruik gemaakt te hebben van een primitieve sauna gingen broer Piet, Jan Oudhuis en ik tegen de avond
met de paardenslee over het ijs naar een Sjamaan familie. Het was een mooie rit op de gammele slee. Grote
ijspegels sierden de rotswanden en het schijnsel van de avondzon gaf de bergen een sprookjesachtig aanzicht.

Bij de Sjamaan familie aangekomen, werden we verwelkomd met tromgeroffel. Hier stonden vijf tenten, de
zogenaamde tipi’s. Een tiental rendieren hapte de laatste restjes sneeuw op. We werden uitgenodigd in de tent
en zagen hoe voor ons rendierenthee werd klaar gemaakt. Daarna gingen we weer terug. ’s Avonds was er een
muzikaal optreden in de ijsger en een modeshow geheel in Mongoolse stijl. Later in de avond zat ik met nog drie
man plotseling in een biercommercial, een verhaal apart. De volgende morgen stond er meer wind en het vroor
vijftien graden. Met een extra waarschuwing van de organisatie startten we voor de
tweede etappe. Ook Nel Veldt die de eerste dag niet startte wegens ziekte, besloot een
paar ronden te rijden, maar stopte pas nadat ze elf stempels had vergaard, grote
klasse. Onze groep was groter dan de dag ervoor en met twintig man reden we de
laatste ronde. We namen de tijd om de verzorgingsposten allemaal te bedanken.
En de enige Mongoolse deelnemer in de kopgroep mocht als eerste finishen.
Ook Piet Veldt wist weer knap rond vier uur de streep te halen. Jan Oudhuis reed
deze dag zeer sterk en werd door de kopgroep soms tot orde geroepen. Onder
de grote schare toeschouwers trotseerde ook José Oudhuis de snijdende kou,
terwijl wij ons toch warm konden rijden. Rond vijf uur was iedereen door de finish
en was het feest in het restaurant van kamp A en ‘s avonds nog een groot kamp-
vuur vlak bij het ijs.De volgende dag werden we op rituele wijze weg gezegend en
er volgde weer een prachtige safaritocht naar de luchthaven. Na een nachtje
Ulanbaatar, weer een groot feest, hadden we nog anderhalve dag Peking.

 Hier bezochten we de verboden stad, het plein van hemelse vrede, het zomerpaleis en natuurlijk
de muur. Hier was het echt klauteren, ongelijke treden zorgden voor extra voorzichtigheid. En met als toetje nog
een vliegreis van ruim tien uur zijn we weer een ervaring rijker. Dat ik dit toch mee mocht maken na mijn
heupoperatie heb ik te danken aan een goede revalidatie en begeleiding van mijn fysiotherapeut Kees Rootjes.

Jan Veldt

EERSTE TCL CLASSICAL MOLENTOCHT
De leden die aanwezig waren op de ledenvergadering 2007 zijn reeds op de hoogte van het voornemen om een
klassieke toertocht te gaan houden. De overige leden willen wij uiteraard deze informatie niet onthouden.
Het bijzondere van deze tocht is dat er een voorwaarde wordt
gesteld, namelijk het bezit van een klassieke racefiets. De fiets
dient grofweg te voldoen aan de volgende eigenschappen:

- Bouwjaar tot midden jaren tachtig
- Voorzien van stalen frame (vaak Reynolds 531 cq

Columbus buis)
- Pedalen met touclips
- Schakelen vindt plaats via commandeurs aan het

frame
- Klassiek gespaakte wielen.

Aardig is natuurlijk ook om de kleding aan te passen naar de
“sixties/ seventhies/ eighties”, maar een absolute voorwaarde
is het niet. De tocht die voor deze proloog “ TCL Molentocht”
heet zal, je raadt het al, langs een belangrijk aantal Noord
Hollandse molens voeren.
Globaal ziet de tocht er als volgt uit: We fietsen van Limmen naar Alkmaar, vervolgens via het noorden richting
Oterleek, vandaar door de Schermer naar het revailtieringspunt bij de molen van Etersheim. Na de thee, koffie
en het eventuele gebak (helaas geen sponsor) fietsen we via de Beemster en Zaanse Schans naar Uitgeest en
vandaar via Akersloot weer naar Limmen.
De geschatte lengte van de tocht is zo’n 90 km. De gemiddelde snelheid zal ongeveer 25 km/u zijn.
De definitieve tocht moet nog worden uitgezet dus er is nog enige slag om de arm. Uiteraard zal er voorgereden
worden, maar verdwalen zullen we zeker niet.
De tocht zal plaatsvinden op Hemelvaartsdag, donderdag 1mei 2008. Belangrijke onzekere factor is natuurlijk
het weer. Afgesproken wordt dat het absoluut droog weer moet zijn. Zonodig wijken we dan uit naar  zondag 11
mei.
Dus…………tot ziens op donderdag 1 mei 2008 om 8.30 uur voor de Lantaarn te Limmen.

Leen de Vries
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DE KROONE LIEFTING TOERTOCHT 2007

Sinds 2006 hebben wij een Kroone Liefting Toertocht naast de al bekende Triangeltocht. Het bestuur is
zeer vereerd dat onze beide sponsors een toertocht hebben waar hun naam aan verbonden is.
De Kroone Liefting Toertocht is 120 km lang en gaat door mooie streken in de kop van Noord Holland.
John Vader en Marcel Blieck hebben deze tocht al diverse keren gefietst en vonden deze tocht
ook wel iets voor Tourclub Limmen.
In 2006 waren John en Marcel de voorrijders en hadden eveneens al het kopwerk
voor hun rekening genomen. Bij de koffiestop in Kolhorn werden alle deelnemers
getrakteerd op koffie met gebak. Iedereen was zeer enthousiast over
deze toertocht en daarom heeft het bestuur besloten deze jaarlijks in het
programma op te nemen.

Dit jaar waren John en Marcel beide verhinderd ( Marcel kon namelijk dat weekend
vader worden en John had andere verplichtingen). Ook Willy Lammens, die dit met John en Marcel
had geregeld, was verhinderd, (als soigneur van de wielerploeg van Line Lloyd Footwear Cycling heeft hij
een zeer volle agenda). Hierdoor was ondergetekende de enige om deze tocht te begeleiden. John en Willy
hadden de route wel keurig op papier staan, maar ik vond het toch  verstandig de route vooraf een keer
gereden te hebben. Op een vrijdag zouden wij  (Willy Lammens, Kees van Stralen en Gerard Kuijs ) de
route gaan verkennen. In Limmen kwamen wij bij toeval Monique Andriessen tegen die een rondje in
tegenovergestelde richting zou gaan fietsen. Toen zij hoorde dat wij de Kroone Liefting Toertocht gingen
voorrijden, besloot zij een eindje met ons mee te fietsen. Zo konden wij mooi twee aan twee fietsen wat wel
zo gezellig is. Er stond een stijve wind en good old Kees had nog niet die vorm om ook zijn deel van het

kopwerk op zich te nemen. In Kolhorn
moesten wij een andere koffietent
zoeken dan vorig jaar omdat die tent later
in het jaar was afgebrand. Ik vond dat
niet erg omdat wij daar enige jaren
geleden, tijdens de Jan Loddertocht,  te
veel moesten betalen voor de koffie met
gebak. Niet iedereen had toen twee
koffie met gebak gehad en het aantal
personen op de rekening klopte ook niet.
Schippers Welvaren (bij velen bekend om
het mooie mortierorgel) was een prima
alternatief.
Op de bewuste zondag stonden 25
personen bij café “De Lantaarn” in
Limmen. Het was prima weer en een
beetje wind zijn wij wel gewend.
Ondanks het feit dat John en Marcel van
Kroone Liefting niet van de partij konden

zijn, hadden ze wel de toezegging gedaan dat de koffie met gebak voor rekening van de firma Kroone
Liefting zou zijn. Het lijkt wel dat alles dan nog beter smaakt. Monique, Coby en Annie hielpen met het
serveren omdat wij bijna een half uur eerder in Kolhorn waren dan gepland, geen lekke banden de wind
grotendeels in de rug en een strak tempo !! Op de terugweg was de wind toch wel een spelbreker en
daarom werd besloten niet over de Westfriesedijk te gaan, waar wij de volle wind in het gezicht zouden
krijgen. Alles verliep voor de rest voorspoedig en iedereen heeft wederom weer genoten van deze prachtige
tocht.

Namens alle deelnemers en deelneemsters bedanken wij de firma Kroone Liefting voor deze mooie tocht
en de heerlijke traktatie. En wie weet hebben wij in 2008 voor de derde keer een Kroone Liefting Toertocht.

Gerard Kuijs
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VERSLAG VAN DE TRIANGEL TOURTOCHT  2007                     

Nadat ons tijdens de TCL ledenvergadering van 2006 het heroïsche relaas uit de doeken werd gedaan van
de helletocht naar Leiden, werd het mij duidelijk dat wanneer je die tocht tot een goed einde wil brengen, de
voorbereiding van het allerhoogste niveau moet zijn. Derhalve had ik mij alvast voorgenomen om dat advies
zeker niet in de wind te slaan, maar actief aan de gang te gaan met die voorbereiding. Immers, de TCL
Triangle Tour is een onvervalste klassieker.

Dus sta je dan vol van zin met een twintigtal andere TCL leden op 23 september om even voor acht uur op
de stoep bij café de Lantaarn. Om mij heen kijkend zie ik bekende gezichten en ook, voor mij, enige
onbekende. Zowel uit de snelle groep als de standaard groep blijkt de aanwezigheid heel redelijk te zijn.
Natuurlijk hoop je op een zo hoog mogelijke opkomst en valt het toch weer tegen dat sommige namen toch
niet present zijn. Het zou kunnen dat er concurrentie is van het “ Dam tot Dam” -gebeuren te Amsterdam,
waar immers dit jaar voor het eerst ook fietsers aan mee mogen doen. Deze fietsers rijden dan via plaatsen
in Noord Holland die eindigen op “dam”.
Even heb ik ook gedacht om daaraan mee te doen, maar het TCL- virus heeft toch de doorslag gegeven.
Zo even geturfd hebbend zijn de volgende leden aanwezig: Jos Albers, Willem Blackborn, Wil Brakenhoff,
Jan Bruin, Jeffrey Bult, Patrick Droog, Jan Brakenhoff, Erwin Krom, Gerard Kuijs, René Kuijs, Johan
Kuijs, Theo van der Meer, Harry Wullings, Jan Kools, Piet Zomerdijk, Leen de Vries, Jan Veldt, Jelte
Koopman,  Frans Schermer, Aad Duin en Kees Ekris.
Wat niet tegen valt, zijn de weersomstandigheden. Het zonnetje schijnt al lekker en de temperatuur loopt
op. Naarmate de dag vordert zal dit steeds beter worden.
Nadat de voorrijders Gerard Kuijs en Wil Brakenhof hun schoenen op de pedalen klikken en hun fiets de
sporen geven, komt het hele gezelschap in beweging. We zijn op weg, de TCL Triangle Tour 2007 is in
gang gezet.

We rijden Limmen uit en via Castricum fietsen we door het Heemskerkse tuindersgebied richting de
zeeweg van Beverwijk naar Wijk aan Zee.
Het tempo zit er goed in, er wordt zoals altijd lekker gekletst en in niets doet het denken aan de tocht van
een jaar eerder. Gerard en Wil rijden als scouts op kop en zullen dat de gehele rit blijven doen. De tocht is
door hen al eerder verkend en verdwalen is dus uitgesloten.
Via de Zeeweg gaan we naar Velsen Noord om over de sluizen naar IJmuiden te rijden. Net na de grote
sluis hoor ik plots een gerammel en omkijkend zie ik mijn fietspompje op de weg liggen. Uiteraard wil ik het
ding toch wel weer hebben dus fiets ik terug om het te halen. Ogenblikkelijk wordt het sein “ Er is er één af”
gegeven zodat er vaart wordt geminderd. Dit geeft mij de gelegenheid om het peloton weer te achterhalen
en hijgend aan te sluiten.
Na aangekomen te zijn in IJmuiden fietsen we via de vissershaven naar de elektriciteitsbuurt om vervolgens
te arriveren bij de jachthaven aan zee. En dan………wacht ons een heuse beklimming, een
miniatuuruitgave van Alpe d’Huez waarbij de rotsen vervangen zijn door zandduinen en het aantal bochten
beperkt is. Er ontstaat een opstopping vanwege de schrik voor de aanstaande beklimming in samenhang
met wat loslopende honden. Helaas valt René Kuijs bij zeer lage snelheid van de fiets. Gelukkig kan hij
snel weer opstaan en lijkt het erop dat hij zich niet heeft bezeerd.
Na deze beklimming, waarbij ikzelf wat achterop ben geraakt doordat er nogal veel zand in de bochten ligt,
volgt een afdaling waarbij het mij toch lukt om weer bij te komen.
Nu volgt een parcours dat leidt naar Driehuis, waar we via de bekende Duin en Kruidbergweg (stel het aub
zolang mogelijk uit) naar Santpoort koersen waarbij de resten van het huis Brederode opdoemen.
Vervolgens vliegen we langs de hockeyvelden van Bloemendaal, om tot de voorlopige climax te
komen………….” Het Kopje”.

Ja, het “ Kopje”, de puist die plotseling opdoemt en ons als renners gaat pijnigen. De klim is aanstaande,
er wordt driftig geschakeld om het goede verzet te vinden en het lijkt erop dat iedereen er klaar voor is. De
weg buigt plotseling naar links en gaat stijgen, het hellingspercentage neemt toe, de kracht op de pedalen
navenant en ook de hartslagen lopen op. Het lijkt alsof ik de juiste versnelling heb gevonden want even naar
rechts kijkend zie ik dat ik Jan Bruin passeer tijdens de klim. En niet alleen Jan blijkt later, want tot mijn
verbazing zit ik plots in het wiel van Gerard. Samen met zijn broer Johan leidt hij de beklimming. Er volgt
een stukje vals plat waarbij het lijkt of er een hergroepering plaats vindt maar dan is daar het vervolg, waarbij
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de snelheid nog meer omhoog gaat richting de absolute top van het “ Kopje” . Daarna laten wij ons vallen in
de afdaling richting Overveen waarbij snelheden van over de 50 km/uur worden gehaald.
 Aan het einde van deze afdaling bij de zeeweg naar Zandvoort wordt gestopt om de geklopten de
gelegenheid te geven bij te komen. De top drie is op dan Johan, Leen en Gerard. Op dat moment snak ik
naar een banaan.

Tijdens de korte stop valt op dat menigeen even de bidon pakt en wat te eten om de ontbering van de klim
te compenseren.
Vervolgens gaat het verder naar Bloemendaal aan Zee via de Zeeweg. Hier fiets ik naast Harry met in mijn
hand een bananenschil waarvan ik mij eigenlijk wil ontdoen, maar hoe? Onlangs las ik ergens dat de
vertering van zo’n schil zeer langzaam gaat, dus op zoek naar een afvalbak. Die vind ik eindelijk bij het
strand waar ik even stop om de schil te droppen. Helaas lukt het wegrijden niet zo gemakkelijk vanwege
een muurtje zodat ik even terug moet. En nu geen signaal zodat het peloton voortgaat zonder mij. Wat nu?
Krachtig op de pedalen dan maar om de verloren meters goed te maken want Gerard en Wil trekken hard
door. Het lukt mij om op het eind van de boulevard net voordat we Zandvoort binnenrijden aan te sluiten.
Het traject dat nu volgt is een weg dwars door het ruige duingebied waarbij je steeds maar weer verbaasd
bent over de schoonheid van het gebied. Enige drassigheid ondervinden we ook op de schelpwegen en dat
kan geen verassing zijn wanneer wordt bedacht dat dit deel van de Kennemerduinen het
waterzuiveringgebied is van de PWN. Ook wordt de weg soms wat smal vanwege tegenliggers zodat een
enkeling even moet ploegen naast de weg.

Het lijkt er inmiddels op dat de zwaarset hindernissen genomen zijn, want via Noordwijk, langs de
permanente Space Expo, en Oegstgeest koersen we op Leiden aan. Na het gebouw van de LOI te zijn
gepasseerd wordt er door Willem Blackborn een woeste kreet geslaakt, “LEK” , hetgeen het signaal is dat
hoort bij een lekke band. Het zal onze enige lekke band vandaag zijn en voor Willem zelfs de eerste van dit
jaar. Op dat moment komt toch weer de absolute bezieling van Gerard boven. Hij springt van de fiets en
gewapend met een stel bandenlichters valt hij de velg aan. Typisch Gerard , altijd klaar om te helpen. Een
echte reisleider. Na de band geplakt te hebben gaat het voort via een aantal duizelingwekkende rotondes
totdat we bij het revailtieringspunt aankomen.
We steken op bij de jachthaven WSV Vennemeer te Oud Ade.  De fietsen worden keurig geparkeerd, de
zon schijnt fantastisch en dus splitst om onbegrijpelijke redenen het peloton zich op in een buiten- en
binnengroep.
Gezellig keuvelend op het terras laten wij ons de koffie, thee en appelgebak dat ons wordt aangeboden
door de sponsor Triangel (je weet wel, van de Financiële Dienstverlening) zeer goed smaken.
Na ongeveer twintig minuten staat de leiding weer op en maant ons te vertrekken en dat terwijl ik mijn
tweede bak thee nog niet eens op heb. Wellicht toch iets te veel gekletst.

Wat daarna volgt is eigenlijk te gek voor woorden. Gewoon fantastisch zoals we fietsen langs vaarten en
kanalen bij een heerlijke temperatuur en voor de wind. Door de Haarlemmermeerpolder gaat het langs de
polderbaan van Schiphol richting Zwanenburg. Via een ommetje passeren we Vos Tweewielers (zelfs open
op zondag en heeeel veel fietsen voor deur) en koersen we door de Houtrakpolder naar het pontje van
Buitenhuizen. Bij het pontje aangekomen gaat het net weg, wat natuurlijk helemaal niet erg is want kletsen
kunnen we nog beter terwijl we stilstaan.
Na de overtocht pakken we al gauw de Wijkermeerdijk die ons hoog langs de schitterende polder voert. Via
enige forten (Luchtoorlogmuseum/Kruidkamer e.d.) steken we de communicatieweg over en koersen op
Bussendam aan. Na Bussendam gaat het richting Uitgeest en wordt duidelijk dat de tocht er bijna op zit.
Wanneer we tenslotte, met nog een eindsprintje, bij de stoplichten aankomen, gaat een groot deel van het
peloton linksaf naar Castricum en rijdt de rest door naar Limmen.
Het eindpunt is bereikt, de tocht van 150 Km zit erop. Veel dank aan de Gerard en Wil voor de perfecte
organisatie. Het was geweldig. Tot volgend jaar!!!

Na afloop van de tocht is er s’avonds uitgebreid gegeten bij restaurant Tjau Tjin in Castricum wat wederom
een succes was.
Dit etentje begint een traditie te worden en zal hoop ik,  daarom ook in 2008 op het programma staan.

Leen de Vries
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EEN OVERLEVINGSVERHAAL
Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat wij als geborenen in de 50-,60- en 70-er jaren, nog leven.??!!??
Volgens de theorie van anno 2006 – 2007 zouden we toch al lang dood moeten zijn.!!  Waarom ?  Lezen maar. !!
- Wij zaten in auto‘s zonder veiligheidsstoeltjes, gordel of airbag.
- Onze bedden en speelgoed waren geschilderd met verf vol lood en cadmium.
- Boven aan een trap was een hekje; wie er te ver ging, kukelde naar beneden.
- Als je wakker werd in bed hoorde niemand dat, en als er echt iets was moest je hard schreeuwen voordat

je ouders het merkten.
- Flessen met gevaarlijke stoffen en alle apotheekflessen konden we gewoon met onze handjes en

beperkte motoriek openen.
- Poorten en deuren gingen gewoon dicht en als je met je vingers er tussen zat waren ze weg.
- Op de fiets zat je achterop met je poep op de bagagedrager en probeerde je je vast te houden aan de

schroefveren van het zadel voor je.
- Een helm hadden ze nog niet eens op een bromfiets, laat staan op een fiets.
- Water dronken we uit de kraan, niet uit een fles.
- Kleur en smaakstoffen moeten ook toen al bestaan hebben, want zo rood, groen of geel als die limonade

toen was, zie ik ze nu echt niet meer.
- Een kauwgom legde je ‘s avonds op het nachtkastje en stak je ‘s morgens weer in je mond.
- Op school hadden ze maar één maat bank, met zo‘n heerlijk gevaarlijke klep eraan.
- Schoenen waren meestal al ingedragen door broer, zus, neef of zo, en ook je fiets was of te groot of te

klein.
- Een fiets had geen versnellingen en als een band kapot was leerde je vader je zo snel mogelijk om hem

zelf te plakken.
- We gingen ‘s morgens weg van huis en we kwamen terug als de straatverlichting aan ging. Niemand

wist in de tussentijd waar we waren en we hadden geen GSM mee.!
- Het bos of een park was een plek om te spelen en geen vieze mannetjesverzamelplek.
- Als we naar een vriendje gingen, liep je er gewoon naar toe, je hoefde niet aan te bellen en ook geen

afspraak te maken. Er ging ook geen volwassene met je mee.
- Wij aten ook al koekjes en kregen brood met veel boter en werden toch niet dik.
- We dronken uit dezelfde fles als onze vrienden en niemand werd er ziek van.
- Wij hadden geen Playstation, Nintendo, X-box, 64 televisiezenders, videofilms, dvd, surround sound,

eigen televisies, computer of internet. Wij hadden vrienden.!!
- De televisiezender begon pas om 18.00 uur. Dan kwam een uurtje wat leuks voor kinderen en oh wee als

je daarna durfde op te staan om op een knopje van een andere zender te duwen (die zaten aan het
toestel vast ). Pa bepaalde wat en hoe lang je daarna nog keek.

- Wij hebben ons gesneden, botten gebroken, tanden uitgevallen en hier werd niemand voor naar de
rechter gesleept. Dat waren gewoon ‘ongelukken’ en soms kreeg je er ook nog zelf een extra pak slaag
voor.

- Wij vochten en sloegen elkaar soms groen en blauw, er was geen volwassene die zich er druk over
maakte, laat staan dat je een lieveheersbeestje op je jas knoopte.

- Pedagogisch verantwoord speelgoed maakten we zelf; met stokken sloegen we naar ballen, we
bouwden zeepkisten en merkten onder aan de berg dat we de rem vergeten waren.

- We voetbalden op straat, en alleen wie goed was mocht mee doen; wie niet goed genoeg was moest
maar blijven kijken en leren omgaan met teleurstellingen.

- Op school zaten ook domme kinderen. Zij gingen en kwamen op dezelfde tijd als wij en kregen de zelfde
lessen. Ze deden soms een klas nog een jaar en daarover waren ook geen discussies op
ouderavonden. De meester had altijd gelijk.

- We smeerden onze boterhammen zelf, met een grote- mensen -mes, en als je ze vergeten was kon je op
school niets kopen!.

- Als je de korst niet at had je een beetje meer honger de rest van de dag.
- Wij gingen met de fiets naar school, helemaal zelf, ook in de winter.
- Als je moeder aan de huisdeur naar je zwaaide was je een watje.
- Als je problemen veroorzaakt had, waren je ouders het eens met de politie. Ze kwamen wel om je te

halen, maar niet om je er uit te lullen. Onze daden hadden consequenties. Dat was duidelijk en je kon je
niet verstoppen.

- Wij hadden vrijheid, mislukkingen, succes en verantwoordelijkheid. We hebben moeten leren er mee om
te gaan.

- Onze generatie heeft veel mensen voortgebracht die problemen kunnen oplossen, innovatief bezig zijn en
daarbij risico durven nemen en instaan voor de gevolgen.

Hoor jij ook daar bij ?? Gefeliciteerd ! wij waren helden.!! Geboren na 1978 ? Stronteigenwijs en toch doorlezen
hè ? Nu weet jij, zacht wattenkind, ook weer eens wat helden zijn.!!

Jan Schram
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NABESTELLEN TOURCLUB LIMMEN KLEDING

In het voorjaar van 2003 hebben onze leden tegen een zeer gereduceerde prijs de nieuwe clubkleding
kunnen aanschaffen. Er was  hier, mede door de aantrekkelijke prijs, veel belangstelling voor. Er zijn toen
ongeveer 170 kledingsets (korte broek, shirt korte mouw en shirt lange mouw) door onze leden gekocht.
Wij zijn nu 5 jaar verder en er zijn inmiddels vele nieuwe leden bijgekomen die nog geen Tourclub Limmen
kleding hebben. Ook na 5 jaar kan de kleding enige slijtage vertonen en wij willen er toch netjes uitzien in
onze mooie Tourclub Limmen kleding.
Het bestuur van Tourclub Limmen heeft besloten nog een keer een aanbieding te doen om nieuwe kleding
te kopen. Er is ons toegezegd dat de wielerbroeken van betere kwaliteit zullen zijn dan de vorige keer.
Hiervoor gelden de volgende prijzen bij voldoende afname:

               Prijs Agu Korting Tourclub       Netto prijs
Shirt korte mouw 45,00           12,50 32,50
Shirt lange mouw 55,00           15,00 40,00
Broek kort met zeem 42,50           10,00 32,50
Broek lang zonder zeem 45,00           10,00 35,00
Wielerhandschoenen 15,00    5.00 10,00

Deze prijzen van Agu gelden voor minimaal 20 shirts en 20 broeken. Voor de handschoenen geldt een
minimale afname van 30 stuks.
Omdat dit de laatste keer is dat wij deze Tourclub Limmen
kleding met een aardige korting aanbieden, hopen wij op een
grote belangstelling.
Mocht de belangstelling erg tegenvallen dan kan het zijn dat
de kledingactie niet doorgaat omdat de prijzen dan te hoog
worden.
De bestellingen willen we uiterlijk 10 januari binnen
hebben. De levertijd zal ongeveer 8 tot 10 weken zijn
Voor de juiste maat zal Agu paskleding beschikbaar stellen.
Gelieve hiervoor een afspraak te maken met Gerard Kuijs
Het bestuur van Tourclub Limmen stelt het zeer op prijs als er
veel in clubkleding wordt gefietst en met name tijdens onze
georganiseerde tochten.
Zoals de plannen er nu uitzien blijven wij de komende 3 jaar
nog in deze outfit fietsen.
Daarna zullen wij bekijken of wij een nieuwe kledinglijn kiezen
en dan misschien ook weer voor een aantrekkelijke prijs.
Suggesties in deze worden altijd meegenomen in onze besluitvorming maar de uiteindelijke beslissing ligt
altijd bij het bestuur van Tourclub Limmen.
Op bladzijde 18 in dit blad vindt u een bestelformulier.
Eventuele vragen en op- en aanmerkingen kunt u doormailen naar: gerard.kuijs@casema.nl

“Ja, man, je zal toch een keuze
moeten maken op welke fiets je
het vandaag gaat doen.....”
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VAN DE PENNINGMEESTER
Overzicht inkomsten en uitgaven november 2006 t/m oktober 2007 (bedragen in Euro‘s)

Specificatie Inkomsten: Specificatie Uitgaven:

Contributies 2625,00 3 daagse Brugge   40,00
Sponsorbijdragen   500,00 Bankkosten 162,06
Rente   211,22 Attenties 145,30

Administratie kosten 155,75
Etentje bestuur 190,00
Clubblad   1071,85
Jaarvergadering 2005 308,10
Voorrijkosten   51,00
Verzekering + K.V.K.   31,62
Bijdrage afsluitend etentje Triangeltocht

Totaal 3346,22 Totaal           2255,68
Voordelig saldo 1090,54

Toelichting Inkomsten:
Contributies
Vanaf 2005 is de jaarlijkse contributie Euro 10,00
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.
Ook kunnen deze reserves worden aangesproken als wij over 2 à 3 jaar nieuwe clubkleding willen
aanbieden tegen een heel aantrekkelijke prijs.
De contributie wordt medio 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:
Dit jaar zijn de rente inkomsten wat hoger dan vorig jaar. Het banksaldo wordt zoveel mogelijk op een
spaarrekening gezet waardoor er wat meer rente wordt gegenereerd. Ook wordt er overwogen een vast
bedrag op deposito te zetten voor b.v. 1 jaar om nog iets meer rente te kunnen krijgen.

Toelichting Uitgaven:
Driedaagse Brugge
Er waren 21 deelnemers die Euro 175,00 hebben aanbetaald. De volgauto was wederom beschikbaar
gesteld door Henk Portegies en werd bestuurd door de  Ramona en Annelies, die ieder een bijdrage van
Euro 25,00 hebben betaald voor hotel en verblijfkosten.
Een bijdrage van Euro 40,00 van Tourclub Limmen maakte het geheel sluitend.
Een fantastisch weekend waarvan een uitgebreid verslag door Jan Miggels in de vorige Fietsbel is
geplaatst.
Ook volgende jaar zullen weer een 3 daagse organiseren maar nu naar het oosten van het land tegen de
Duitse grens of er zelfs over heen. (zie voor verdere informatie elders in dit blad )

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 160 mutaties over de rekening gegaan.
Inmiddels worden er geen bankafschriften meer verstuurd waarmee wij hopen de bankkosten enigszins te
kunnen reduceren.
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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 is Kees Denneman, na jaren lang het secretariaatswerk te hebben verricht, uit het bestuur
getreden. Een afscheidbloemetje is dan wel op zijn plaats.
Op 30 juni 2007 is na een langdurige ziekte Piet Hageman overleden. Hij is jaren lid van Tourclub Limmen
geweest en we hebben  met een mooi rouwstuk afscheid van hem genomen.

Ook Fred Verdonk en Rein Duin hebben een kleine attentie ontvangen. Fred was begin van het jaar, toen hij
als supporter van Egmond – Pier - Egmond terug fietste naar huis, ter hoogte van  Johannes Hof
aangereden en daarbij ernstig gewond geraakt. Ook Rein was met zijn racefiets, tijdens de
zondagochtendrit, lelijk ten val gekomen waarbij hij onder andere zijn sleutelbeen had gebroken. Ondanks
dat hij geen helm droeg viel de schade gelukkig toch nog mee. Dit ongeval had daarom toch nog een
positieve kant, want Rein fietst nu nooit meer zonder helm.
In mei werd Wim Zonneveld 70 jaar en in de vorige Fietsbel stond een heel leuk interview met hem van
Harry Wullings.
Afgelopen jaar is onze sponsor Kroone Liefting uitgeroepen tot fietsenzaak van het jaar. Namens alle leden
van Tourclub Limmen is er toen een bloemstuk verzorgd.
Tijdens de jaarvergadering van 2006 hebben Jan Veldt en Danny Rijk een presentatie gehouden over
respectievelijk een vakantie in Nieuw Zeeland en bepaalde trainingsvormen. Een bloemetje en een
cadeaubon als dank voor hun presentaties was welgemeend.

Administratiekosten
Dit betreffen grotendeels telefoon- porto-, papier-, en computer- en programmakosten.
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.
Ik weet niet wat het is, maar op dit gebied zijn onze leden heel lui !!!!!
Voor alle duidelijkheid hier nogmaals mijn e-mail adres: gerard.kuijs@casema.nl

Etentje bestuursleden
Er is afgesproken dat per bestuurslid per jaar • 35,00 door Tourclub Limmen wordt bijgedragen in een
gezellige avond voor het bestuur.
Omdat het voor Kees Denneman de laatste keer was hebben wij Kees en zijn vrouw Silvia vrijgehouden.

Clubblad “De Fietsbel”
In de colofon van het clubblad staat dat het clubblad tweemaal per jaar verschijnt.
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 hebben hier  2100 exemplaren van laten drukken,
(goed voor 4 jaar) om zo de kosten enigszins te beperken. Hierdoor zijn door deze eenmalige kosten van
de omslag de kosten dit jaar nog aan de wat hoge kant. Voor volgende jaar begroten wij de kosten op
ongeveer • 400,00
Ook vragen wij nogmaals aan onze leden een bijdrage willen te leveren aan de inhoud van “De Fietsbel”
door het schrijven van verhaal over bijvoorbeeld een eigen fiets ervaring. Alles is welkom, ook een leuke
anekdote die je ergens gelezen hebt kun je op deze manier met andere leden delen.

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 Jan Veldt
uit Akersloot, die een film heeft laten zien van zijn fietsvakantie in Australië en Danny Rijk die een lezing
heeft gegeven over training en training schema‘s en alles wat daar bij komt kijken. Dit jaar was het onze
dokter Frank Kramer die een lezing heeft gegeven over blessure behandeling en behandeling van letsels na
een ongeval.
Alle leden kregen weer een persoonlijke uitnodiging inclusief de agenda van de jaarvergadering in de bus.
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Voor volgend jaar willen wij dit zoveel mogelijk via e-mail doen. Zorg er daarom voor dat je juiste e-mail
adres in het bestand van Tourclub Limmen geregistreerd staat.
Het is gebruikelijk dat er koffie met iets lekkers wordt aangeboden en vaak worden er nog enige
consumpties gegeven als de penningmeester dit verantwoordelijk acht.
Wij doen er alles aan om er een gezellige avond van te maken

Voorijkosten
Deze kosten hebben betrekking op de Kroone Liefting Tocht en de Triangel Tocht en de “eerste zondag van
de maand” tochten.
Als iemand ook eens een tocht op de eerste zondag van de maand wil organiseren, neem dan even
contact op met een bestuurslid.

Verzekering en Kamer  van Koophandel.
Deze kosten betreffen alleen nog maar K.V.K. kosten. De aansprakelijkheid verzekering is 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

Ledenadministratie per oktober 2007

Aantal leden t/m oktober 2002 217
              “                “ 2003 241
              “                “ 2004 256
              “                “ 2005 258
              “                “ 2006 256
              “                “ 2007 264

Nieuwe leden periode nov  2006 t/m okt  2007           Opzeggingen leden periode nov  2006 t/m okt  2007

Naam:                                Plaats: Naam: Plaats:

Frans Brocken Castricum Willem van der Aar Egmond Binnen
Rolf van Dam Castricum Piet Bakker Limmen
Pieter Borst Castricum Pieter Buur Limmen
Piet Zomerdijk Limmen Piet Hageman (overleden) Limmen
Jan Kools Limmen Marjoke Pepping Limmen
Hans Pols Beverwijk Auke Spoelstra Heerhugowaard
Ruud van de Neut Limmen Yvonne Spoelstra Heerhugowaard
Kees Ekris Castricum Johan Stuifbergen Castricum
Richard Groot Castricum
Michel Agterberg Heiloo
Ruud Groot Limmen
Tom Beentjes Limmen
Frans van Amersfoort Castricum
Marcel Duin Uitgeest
Henk Koper Heemskerk
Jan Brakenhoff Castricum

Diegene die een complete ledenlijst willen hebben, kunnen dit per e-mail aanvragen bij Gerard Kuijs:
gerard.kuijs@casema.nl
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Afzien op dePatersberg

NOG ENKELE INDRUKKEN VAN DE DRIEDAAGSE BRUGGE 2007
met dank aan Sjaak Lute

Troost zoeken en krijgen bij  Annelies

Plaspauze voor de een en de andere maken van de nood een deugd
... en weg zijn we weer
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DEELNAMEFORMULIER DRIEDAAGSE
(dit formulier a.u.b. zo snel mogelijk inleveren)

Ja, ik ga mee met de Driedaagse naar Nordhorn van vrijdag  6 juni t / m zondag  8 juni
2008

Ik maak als inschrijvingsgeld vòòr 15 maart 2008 een bedrag van 50 euro op
rekeningnummer  3364 07 939  van Tourclub Limmen.
Het restant van 125 euro maak ik vòòr 1 juni 2008 over.

Naam en voorletters………………………………........... Voornaam of roepnaam...........................

Adres……………………………… Postcode en woonplaats...............................................

Geboortedatum………………………Telefoonnummer……………………………………………………...

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

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

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

DRIEDAAGSE NAAR NORDHORN

VRIJDAG 6 JUNI VERTREKKEN OM 7.00 Café De Lantaarn in Limmen
Bestemming ons hotel in Nordhorn
Na aankomst en kop koffie een fietstocht van ca. 80 km

ZATERDAG 7 JUNI om 9.30 uur vertrekken voor een tocht van ca. 140 km

ZONDAG 8 JUNI om 8.30 uur een tochtje van ca. 75 km
Na de lunch weer terug naar Limmen

De deelnamekosten voor deze
driedaagse bedragen 175 euro, op
basis van half - pension en
verzorging rijdens de tochten,
inclusief de reiskosten

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BESTELFORMULIER CLUBKLEDING
Ik wil de volgende kleding van Tourclub Limmen bestellen:

.... wielerbroek AGU - maat ......

.... lange winterbroek AGU - maat ......

.... shirt korte mouw AGU - maat ......

.... trainingsjack (lange mouw) AGU - maat ......

.... fietshandschoenen AGU - maat ......

Naam: ...............................................................

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

Plaats: ...............................................................

Ik machtig Tourclub Limmen voor automatisch afschrijven

van mijn rekeningnummer .............................................

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

DIT FORMULIER INSTUREN UITERLIJK 10 JANUARI 2008 NAAR GERARD KUIJS

INSCHRIJFFORMULIER LIDMAATSCHAP 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.........................................................
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Warm onthaal door Spaanse gasten op een zondagochtend bij Frans Spijkerman in Purmerend

En hoe komt Sinterklaas aan zijn geschenken voor onze fietsers?
Juist, door onderstaande bonnen in te wisselen bij Kroone Liefting.

Tegen inlevering van deze bon
10 % korting op de aankoop van

winterjacks en bovenkleding

Tegen inlevering van deze bon
bij aankoop van CRAFT

onderkleding een tweede exemplaar
voor de halve prijs

Tegen inlevering van deze bon
10 % korting op de aankoop van

winterhandschoenen

Tegen inlevering van deze bon
10 % korting op de aankoop van

overschoenen




