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BESTUURSAMENSTELLING VAN TOURCLUB LIMMEN  

Vacant, voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 

  

Gerard Kuijs, penningmeester 
Alkmaarderstraatweg 52 
1901 DC  Castricum 
Tel. 0251-656779 
E-mail: gerard.kuijs@casema.nl 
 
 
 
 

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, skiën en 
schaatsen zijn hem net zo lief als fietsen. 
 
 
 

 

Andries Jelsma, secretaris 
Rooinap 11 
1906 VJ  Limmen 
Tel. 072-5020102 
E-mail: a.jelsma@planet.nl 

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 Wullings, bestuurslid 
Kerkweg 8 
1906 AW  Limmen 
Tel. 072-5054266 
E-mail: wullings27@zonnet.nl  
 
 
 
 

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. 

 

Patrick Droog, bestuurslid  
Binnenhof 4  
1906 HM  Limmen  
Tel 072-8887417  
E-mail: patrick.droog@quicknet.nl  
 
 
 
 
 

Patrick trapt de pedalen sinds zijn 16e rond en betaalt 
al 20 jaar zijn contributie aan TCL. Het wielervirus zat 
al snel in het bloed en dat is tot op de dag van vandaag 
niet verdwenen. Fietst mee in de “snelle” groep en 
werkt door de weeks aan zijn duurvermogen.  
Dit samen zorgt voor zo’n 7000 km fietsplezier per 
jaar . 

 

Onze website is te vinden op: www.tourclublimmen.nl  
Webmaster is Ruud van der Neut  
E-mail: info@tourclublimmen.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  
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VAN HET BESTUUR 

Het winternummer van de fietsbel komt wat later bij je in de bus dan dat je dat gewoon bent. Excuus daarvoor. Wij 
missen de eindredactionele kunsten van Wil lammens. Nu merken de overige bestuursleden hoeveel werk het is om 
kopij te verzamelen en het blad in elkaar te knutselen. Gelukkig helpt Ruud van der Neut onze gewaardeerde 
webmaster met de uiteindelijke realisatie. 
Het seizoen 2008 is turbulent en bijzonder geweest. Het noodlottige ongeval heeft naast verdriet tot gevolg dat we 
onderling elkaar even niet zo goed verstonden. Druk email- en telefoonverkeer stuurt emoties, ergernis, standpunten en 
adviezen over en weer. De “snellen” en de “minder snellen” staan tegenover elkaar.  
De jaarvergadering is daardoor anders dan anders geweest. De lantaarn in Limmen ziet meer dan 40 leden van de 
Tourclub de moeite nemen om samen een antwoord te vinden op de perikelen van de club. Uiteindelijk hebben we op 
een volwassen en waardige manier elkaar weer gevonden en de rijen gesloten. 
 
Een van de gevolgen is dat Wil Lammens zijn voorzittershamer tijdens de jaarvergadering inlevert. Wij hebben begrip 
voor zijn besluit en zullen zijn hartelijke en gepassioneerde betrokkenheid missen.  
 
We worden ons extra bewust dat gezamenlijk tourfietsen een serieuze zaak is.  
Om ons uitgangspunt; “samen uit samen thuis” waar te maken hebben we de verantwoordelijkheid van iedereen die 
meefietst nodig. Het respecteren van verschil in kracht en leeftijd is daarbij van belang. Als we fietsen in clubverband, 
zorgen we voor elkaar. Wellicht een vreemd begrip voor een individuele sporter. Samen fietsen doe je tenslotte niet 
alleen!!!! 
  
Bij lekke banden of ander ongemak, wachten we op elkaar. Verkeersregels gelden voor ons allemaal. We stoppen bij 
rood licht. We waarschuwen voor tegenliggers en andere verkeersdeelnemers krijgen vooral te maken met een groep 
vriendelijke attente toerfietsers. Wanneer de hele groep een drukke straat oversteekt is het van belang ook zelf te kijken 
of de kust veilig is. Middelvingers laten we thuis en schelden doen we niet. Spreek elkaar er op aan als het fietsgedrag 
te wensen over laat.  
 
Wij willen bestuurslid zijn van een club van mannen en vrouwen die met plezier voor elkaar en de omgeving de passie 
van het toerfietsen delen. De sportieve prestatiegerichte mensen die hun krachten willen meten en in het rood willen 
gaan, of in ieder geval daar dicht bij willen presteren, kunnen in eigen verband hun hart ophalen. BRC Kennemerland 
biedt daar op maandagavond een prima gelegenheid voor. De Tourclub Limmen fietst met vooraf afgesproken 
gemiddelde snelheid, in drie verschillende groepen iedere zondag vanaf de Visweg, voor het plezier door 
Noord Holland.  
 
Omdat de positie van de voorzitter vacant is neemt het bestuur gezamenlijk de opengevallen taken op zich. 
Wij zijn blij dat Patrick Droog zich als bestuurslid heeft aangemeld.  
 
Namens het bestuur veel leesplezier met deze Fietsbel en we zien je graag de komende zondag aan de Visweg. 
 
Harry Wullings 
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TOURKALENDER VOOR 2009  

 
Zondagritten op de weg 
Deze ritten starten iedere zondag op de hoek van de Visweg en de Oosterzijweg in 
Limmen. Op de zondag dat de zomertijd aanvangt zal de groep zich weer splitsen. 
Zoals tijdens de ledenvergadering is besloten zullen er het komende  
seizoen drie groepen rijden. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Verder is er nog de mogelijkheid om op dinsdagmiddag samen te rijden. Om 13.30 uur start er bij goed weer een groep 
op de bekende plaats.  
Eenmaal per maand is er een gezamenlijke tocht, waarvoor gestart wordt om 08.00 uur bij café de Lantaarn in Limmen.  
 
 
Zondag 5 april  
Openingstocht onder leiding van Gerard Kuijs. 
 
Zondag 3 mei  
Gezellige tocht naar Breezand onder leiding van Leo Vermeulen.  
 
Vrijdag 5 juni t/m zondag 7 juni  
Driedaagse Salland (meer informatie op blz. 14 van deze Fietsbel). 
 
Zondag 14 juni 
Op deze dag zal er een classic verreden worden waaraan ook de wat minder actieve leden aan kunnen deelnemen. De 
gemiddelde snelheid zal rond de 25 km/u bedragen en de afstand ongeveer 60 tot 70 km.  
 
Zondag 5 juli  
I.v.m. de vakantie zal er op deze dag geen gezamenlijke tocht verreden worden.  
 
Zondag 2 augustus  
De Kroone-Liefting Tour. Zoals gebruikelijk zal dit een rit van ca. 130 km worden door de kop van Noord-Holland. 
De koffie tijdens de pauze zal worden aangeboden door de firma Kroone-Liefting.  
 
Zondag 6 september  
Op deze dag zal de tweede classic van het seizoen worden verreden.  
 
Zondag 27 september  
De Triangeltocht o.l.v. Gerard Kuijs. Dit is tevens de afsluitingsrit van het seizoen. De tocht gaat over een afstand van 
ongeveer 150 km en de koffie tijdens de pauze wordt aangeboden door de Triangel Groep.  
 
Vrijdag 23 oktober  
Algemene ledenvergadering om 20.30 uur in de Lantaarn.  
Vanaf zondag 25 oktober rijden alle groepen weer samen, start 09.00 uur.  
 

Groep  Vertrek Afstand Tempo 

Groep 1 08.30 uur 80 – 100 km snelle groep, tempo in overleg 

Groep 2 08.45 uur 60 – 80 km middengroep, tempo in overleg 

Groep 3  09.00 uur 40 – 60 km rustige groep, tempo in overleg  
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IN MEMORIAM 

Het laatste jaar van Sjaak Groot 

Nauwelijks voorbereid is-ie daar opeens…….  
Het eerste stuk valt tegen, zoveel bochten nog te gaan.  
Bekenden roepen en ferm zet je aan.  
De pedaaltred is soepel.  
Bomen wuiven hun bebladerde takken naar waar je gaat.  
Een tandje lichter, zo ja, dat gaat beter.  
Namen op het asfalt, je zoekt de jouwe.  
Je drinkt wat, het smaakt naar meer.  
Eten! Eten is belangrijk, zei de coach. Oh ja, eten.  
Een hap en steentjes waaieren uiteen. Hoeveel soorten asfalt heb je al gezien? Wat veel!  
En weer doemt er een bocht op.  
Neem je hem binnen of buiten? De eersten binnen en deze, deze toch maar buiten, even wat rust.  
Zweet drupt langs je voorhoofd, hoe ver nog?  
Mensen langs de kantsteken hun duim op “courage”!  
Geen idee.  
De lucht is blauw en…hoe blauw is eigenlijk de zee? Thuis toch maar eens kijken.  
Grijze rotsen grimassen, even is het stil en ga je, ga je alleen.  
Bocht zoveel en namen gekalkt, je rijdt er overheen. Gelukkig, er is verzorging onderweg. Iemand reikt je drinken aan. 
Ze roepen, roepen…..'Tis niet te verstaan.  
Verder, verder moet je gaan.  
Gaat eigenlijk wel goed, groene weiden golven hun bloemenpracht. Intens zijn de geuren en hogerop zie je zelfs 
sneeuw. Ja, skiën, gaaf man! Met vrouw en kinderen, ach wat zijn ze lief…  
Hier is het wat makkelijker en je schakelt een tandje bij.  
Een dorpje hangend aan de bergwand verwelkomt je, geurende bakker en klokgelui.  
Eten! Denk om het eten, zei de coach! Je kauwt en kauwt. Das toch moeilijk coach! Een slok en nog één…  
Zweet dat gutst en natte plekken.  
Voort en voort moet je gaan.  
Hoeveel nog, hoeveel bochten nog te gaan?  
Geen antwoord, mensen, vriendelijk, “courrage”en wijzen waar te gaan.  
Fluweel oogt de berg en koestert jouw gang.  
Plagend omhoog, toch maar een tandje terug.  
Je hebt een goed verzet gekozen. Hoe zal het er zijn?  
Een marmot speelt spelletjes. Fluit en duikt snel weg.  
Snel weg, …snel weg van de snelweg. Leuk! Een lach over je gezicht.  
Drinken, drinken.  
Oh, de verzorging staat weer klaar, drinken eten “courage Sjaak” en wijzen waar te gaan  
Hoe ver nog? `t-Is niet te verstaan.  
Weer een tandje lichter, ja zo is het goed te doen.  
Zweet parelt en stroomt, hoeveel zweet heb je eigenlijk?  
Je rekent en rekent, t-is niet te doen, blijven trappen, bochten rijgen zich aaneen.  
Stil, stil is het hier. Nee, toch niet. Insecten, miljoenen, een symfonie… Het gras zal altijd groener zijn, ver weg achter 
de…. Deuntjes spelen door je hoofd.  
Dan…ja. Daar moet het zijn! Toch nog snel.  
Steeds meer mensen, een licht applaus.”Sjaak”  
Je zoekt om je heen en ziet bekenden, een rilling, verder nog.  
Goh, je hoorde je naam en nog eens “Sjaak” en de namen op het wegdek. Steeds meer begin je te herkennen en je 
zoekt en zoekt.  
Zweet gutst en drinken, drinken moet je.  
“Sjaak”, weer je naam! Heel even, nog heel even……handjes op het stuur, een ontspannen blik, de laatste bocht. En 
iedereen roept: Fantastisch! Goed gedaan!, Kanjer! Goed gedaan Sjaak!  
Je drukt je voorwiel over de streep…  
Goed gedaan Sjaak….goed gedaan.  

 
 
Dit indrukwekkende in memoriam werd gemaakt en uitgesproken door Kees Groot. Wij wilden het jullie niet onthouden 
en het als steun laten lezen aan allen die van hem hebben gehouden. 
 
Harry Wullings 
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IN MEMORIAM 

Wim Limmen 

Tourclublid van het eerste uur, Wim Limmen, is niet meer. Het is moeilijk te begrijpen dat het nooit meer zo zal zijn dat 
Wim deel uitmaakt van ons peloton. Een fietser van weinig woorden, maar wat hij zei dat deed er toe. Hij was een 
gewaardeerd en actief lid van Tourclub Limmen. Hij deed mee aan de eerste Tourclubtocht  
rond het IJsselmeer.  
 
Hij nam deel aan de vele tochten en fietsweekenden. Hij was één van de weinigen die de  
organisatoren bedankte na een tocht. Een hartelijk woord of een waarderend mailtje. Attent en met beide benen op de 
grond. Een Limmenees uit een stuk. Ondanks dat hij soms een eind vooruit reed, wanneer hij zich sterk voelde, stond 
Wim nooit op de voorgrond, daar koos hij niet voor. Zodra zijn conditie het toeliet was Wim van de partij. “Ja hoor, ik 
ben er weer, laten we maar lekker gaan fietsen”. Soms leek het dat hij ons niet tot last wilde zijn. Hij droeg zijn 
ongemakken zonder klagen, een optimistische man met een hart van goud. We zullen Wim missen. 
Lianne wensen wij sterkte met het verwerken van dit grote verlies. 
 
Harry Wullings  

DE TWIKE - TUSSEN FIETS EN VLIEGTUIG 

Frank Kramer combineert fietsen en milieubewust ‘autorijden’ 
 
Het voertuig oogt als een zweefvliegtuig zonder vleugels. De carrosserie weegt 35 kg! Drie wielen en besturing via een 
joystick. Frank zijn Twike, een lichtgewicht elektromobiel, heeft een actieradius van 130 km en haalt een maximum 
snelheid van 85 km per uur. De energie die de Twike nodig heeft komt uit het stopcontact. Om 100 km te rijden is Frank 
met zijn Twike één Euro kwijt! Daarnaast hoeft voor de Twike geen wegenbelasting te worden betaald en is APK-
keuring ook niet nodig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Twike is op dit moment een van de meest zuinige vervoersmiddelen in de wereld. Soortgelijke modellen deden 
voorzien van zonnecollectoren mee aan de World Solar Challenge in Australië in 2007. In Frank zijn Twike Active is het 
mogelijk om zelf mee te trappen. Op deze manier kan hij de 5 kilowatt zware motor ondersteunen en energie besparen. 
Hij blijft zelf actief en fit door mee te fietsen, dat kan in verschillende versnellingen afhankelijk van de snelheid die wordt 
gereden. Het verbruik en opwekken van energie verloopt dan parallel. Gelukkig zit er een claxon op de Twike, dat is 
nodig omdat andere weggebruikers de Twike niet horen aankomen. Frank zoeft werkelijk over de weg. Ik had het 
voorrecht even met hem te mogen meerijden. Het heeft wel iets van een comfortabele ligfiets. Wat mij vooral opvalt hoe 
gemakkelijk en snel er met de Twike kan worden gereden. Frank als trotse piloot, gefeliciteerd. Trots rijdt Frank in het 
rond. Het is een statement van hoopvolle eigenheid. Frank wil met de eerste Twike die in Noord-Holland rondrijdt zijn 
patiënten gaan bezoeken en daarnaast heeft hij het plan opgevat om op gezette tijden met de tourclubtochten mee te 
rijden als EHBO-mobiel.  
 
Harry Wullings 
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NOTULEN LEDENVERGADERING 31 OKTOBER 2008 

Aanwezig zijn 45 leden, inclusief de vier bestuursleden.  
Afwezig met kennisgeving: Jeffry Bult, Piet van der Steen. 
  
1. Opening 
De voorzitter, de heer Lammens, opent de vergadering met het tragische ongeval van 3 augustus 2008. Vervolgens 
vertelt Hans Frederiks iets over dit ongeval en de manier waarop betrokkenen hiermee zijn omgegaan. Wil Lammens 
vertelt daarna iets over de rol van het bestuur en die van de voorzitter n.a.v. dit ongeval. 
 
Hij memoreert het gesprek van dinsdag 28 oktober tussen enkele betrokkenen en een delegatie van het bestuur. Hier is 
in een positieve sfeer over de communicatie rondom het ongeval gesproken. Simon Stuifbergen vraagt waarom hierover 
niet eerder een vergadering is belegd. Harry Wullings beantwoordt deze vraag door de prioriteiten van het bestuur uit te 
leggen, nl. de zorg voor de direct betrokkenen en de goede afwikkeling naar de familie toe. 
 
Theo van der Meer vraagt wat we hiervan kunnen leren. Wil Lammens vindt dat we beter met elkaar moeten  
communiceren binnen de club. Hierop zegt Coby Tjipjes dat er ook tijdens het fietsen onderling gecommuniceerd moet 
worden.  
 
2. Mededeling 
Als tweede punt deelt Wil Lammens mee dat hij om persoonlijke redenen stopt als voorzitter van de Tourclub Limmen. 
Na enkele emotionele momenten hervat hij onder applaus de vergadering.  
 
3. Evaluatie seizoen 2008  
De voorzitter staat stil bij de maandelijkse tochten. De gemiddelde deelname lag rond de 20 leden, een normaal aantal 
voor de club.  
 
4. Plannen 2009  
Ben Imhan heeft bij het bestuur voorgesteld om in 2009 in drie, in plaats van in twee groepen op de zondagmorgen te 
gaan fietsen. Dit onderwerp wordt in de vergadering uitgebreid bediscussieerd. Naast enkele negatieve geluiden zijn er 
veel leden die hiermee kunnen instemmen.  
 
Uiteindelijk blijkt een ruime meerderheid het eens te zijn met het voorstel dat Jan Schram op tafel legt. De groepen gaan 
starten om 08.30 uur, 08.45 uur en 09.00 uur op het bekende vertrekpunt. De eerste groep fietst met de hoogste 
snelheid, en de laatste groep met de laagste snelheid. Het tempo zal verder in onderling overleg binnen de groepen 
worden afgestemd. Ton Duin uit zich kritisch over het rijden van een snelheid van 40 km/uur binnen de Tourclub.  
 
De voorzitter vraagt de vergadering vervolgens ideeën over een driedaagse in 2009.  
Patrick Droog verbaast zich erover dat er slechts 16 man aanwezig waren bij de laatste driedaagse. Gerard Kuijs brengt 
naar voren dat Jan Michels heeft voorgesteld om een driedaagse richting Amersfoort-Zutphen te organiseren. Als hier 
voldoende interesse voor bestaat zal het bestuur dit organiseren.  
 
5. Financieel verslag  
Het afgelopen jaar wordt afgesloten met een tekort. Dit heeft te maken met een nabestelling van TCL-kleding ter grootte 
van € 2065. Hierdoor konden de leden tegen een substantiële korting nieuwe clubkleding aanschaffen. Het tekort 
bedraagt € 328, de kledingvoorraad heeft echter een waarde van € 700.  
Theo van der Meer zegt dat zijn kledingmaat niet meer aanwezig was. Het blijkt dat hij zijn maat te laat had opgegeven, 
dus toch richting een kleinere maat……..?  
 
Verder doet Gerard Kuijs verslag van de ledenadministratie. Sinds 2004 schommelen we rond de 260 leden. In 2008 
zijn er 6 nieuwe leden bijgekomen en waren er 14 opzeggingen.  
 
6. Rondvraag  
Theo van der Meer oppert om van het Coöperatiefonds van de Rabobank gebruik te maken. Er blijkt meer geld 
beschikbaar te zijn dan er aanvragen ingediend zijn.  
 
Simon Stuifbergen stelt voor om te gaan Jeu de Boulen.  
 
Leen de Vries verloot een boek over baanwielrennen in Rotterdam. Patrick Kingma is de gelukkige. 
 
Willem Zonneveld brengt het clubblad rond en heeft ook de uitnodiging voor de vergadering rondgebracht. Van de 45 
uitnodigingen die hij heeft rondgebracht zijn er vier op de vergadering. Het bestuur is groot voorstander van 
digitalisering, maar er zijn slechts 80 e-mailadressen bij het bestuur bekend.  
 
Nadat Wil Lammens Ruud van der Neut heeft bedankt voor het opzetten en beheren van de website sluit hij onder 
applaus de vergadering.  
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VAN DE PENNINGMEESTER 

Overzicht inkomsten en uitgaven november 2007 t/m oktober 2008 (bedragen in Euro`s) 
 
Specificatie Inkomsten:  Specificatie Uitgaven: 
Contributies  2620,00 3 daagse Nordhorn        42,32 
Sponsorbijdragen   500,00 Bankkosten        182,68 
Rente     301,96 Attenties        111,80 
     Clubkleding      2065,00 
     Administratie kosten      184,48 
     Clubblad        359,97 
     Jaarvergadering 2007      331,25 
     Voorrijkosten + Traktaties     238.25 
     K.V.K.          38,00 
     Bijdrage afsluitend etentje Triangeltocht     75,00 
Totaal  3421,96 Totaal      3728,75 
Nadelig saldo   306,79 
Voorraad Clubkleding 677,50 
 
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. 
Ondanks dat dit jaar de uitgave hoger zijn, door nabestelling clubkleding, blijft de jaarlijkse contributie Euro 10,00. 
De opgebouwde reserves worden o.a. gebruikt voor diverse activiteiten binnen Tourclub Limmen. 
Ook kunnen deze reserves worden aangesproken als wij over ongeveer 2 jaar nieuwe clubkleding willen aanbieden 
tegen een heel aantrekkelijke prijs. De contributie wordt medio het jaar automatisch geïncasseerd. 
 
Sponsorbijdragen: 
Onze sponsors Kroone-Liefting en De Triangel Groep BV droegen ieder dit 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: 
3 daagse Nordhorn: 
Er waren 14 deelnemers die Euro 175,00 hebben aanbetaald. De volgauto werd dit jaar gehuurd werd wederom 
bestuurd door de Ramona en Annelies. Omdat zij voor het 3e jaar ons op een voortreffelijk wijze hebben begeleid, 
hebben wij ze vrij gehouden van een financiële bijdrage. Hierdoor hebben de deelnemers aan deze 3 daagse Euro 
40,00 moeten nabetalen en het restant is door Tourclub Limmen bijgedragen. Een fantastisch weekend waarvan een 
uitgebreid verslag door Jan Miggels in de vorige Fietsbel is geplaatst. Ook volgende jaar willen wij weer een 3 daagse 
organiseren maar nu naar de Veluwe in de omgeving van Apeldoorn met vertrek uit Limmen. 
(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 (upgrading). Tevens maken wij gebruik van telebankieren van de Rabobank en hebben een contract bij 
Equens (voorheen Interpay) voor de automatische incasso van de jaarcontributie. Er zijn afgelopen erg veel mutaties 
over deze rekening gegaan, mede door nabestelling van clubkleding en dat de incasso van de jaarlijkse contributie per 
lid apart werd gespecificeerd. Ondanks dat er geen dagafschriften meer worden verstuurd zijn de bankkosten toch weer 
hoger als vorig jaar. Wij zullen bij de bank informeren hoe wij de kosten eventueel nog kunnen reduceren. 
 
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. Frank Kramer kreeg 
een attentie voor zijn lezing tijdens de jaarvergadering van 2007. Er is ook een kleine attentie gegeven bij de uitnodiging 
van het 40-jarige jubileum van Theo v.d. Meer. John Vader en Marcel Bliek ontvingen een mooi boeket voor het 
voortreffelijk voorrijden van de Kroone-Liefting Tour. Er is een kleine attentie gegeven bij een ziekenbezoek aan Willem 
Limmen. Ook voor Pieter Borst was een kleine attentie na een vervelend fietsongeval. Bij het overlijden van ons lid 
Sjaak Groot is een rouwstuk gestuurd. I.v.m. het tragisch ongeval zijn er namens Tourclub Limmen en de betrokken 
wielergroep rouwkaarten gestuurd naar de familie van de overleden mevrouw. 
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Administratie kosten: 
Dit betreffen grotendeels telefoon-, porto-, papier-, en computer- en programmakosten. I.v.m. vervelende 
computervirussen is er een professioneel virus programma aangeschaft. 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. Mocht je twijfelen of jouw juiste e-mail adres ook bij Tourclub Limmen 
bekend is, stuur dan een mailtje naar de penningmeester. Voor alle duidelijkheid hier nogmaals mijn e-mail adres:  
gerard.kuijs@casema.nl. 
 
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. Ook 
voor volgende jaar begroten wij de kosten op ongeveer € 400,00. Het clubblad is van en voor alle leden van Tourclub 
Limmen. Dit houdt in dat wij het zeer op prijs stellen als er door de leden zoveel mogelijk kopij wordt aangeleverd. Dit 
laatste is al jaren een probleem en daarom doe ik bij deze nogmaals een beroep ook eens wat op papier te zetten voor 
ons clubblad. 
 
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. Dit jaar was het een totaal andere vergadering i.v.m. het 
tragisch ongeval waarbij een bejaarde dame om het leven is gekomen. Er gingen nogal rare geruchten de ronde. 
In deze vergadering is alles goed uitgesproken, waardoor wij ons weer op een gezonde manier bezig kunnen houden 
met fietsaangelegenheden. Er was dit jaar een behoorlijk grote opkomst en het is gebruikelijk dat er koffie met iets 
lekkers wordt aangeboden en vaak worden er ook nog enige consumpties gegeven als de penningmeester dit 
verantwoordelijk acht. Wij doen er alles aan om er een gezellige avond van te maken. Voor alle duidelijkheid zijn dit de 
kosten van de jaarvergadering van oktober 2007. 
 
Voorrijkosten + Traktaties: 
Het is gebruikelijk dat de maandelijkse toertochten worden voorgereden en de kosten (koffie en wat eten) door Tourclub 
Limmen worden vergoed. Tijdens de Classic tocht, de toertocht naar Ilpendam en de toertocht naar Den Oever is er 
getrakteerd op koffie met gebak. Dit is een eenmalig actie geweest om wat meer belangstellenden aan de start te 
krijgen. Als iemand ook eens een tocht op de eerste zondag van de maand wil organiseren, neem dan even contact op 
met een bestuurslid. 
 
K.V.K. 
Deze kosten hebben betrekking op het lidmaatschap van de Kamer van Koophandel, waar wij zijn ingeschreven als een 
Vereniging. 
 
Conclusie: 
Wij zijn en 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. 
 
LEDENADMINISTRATIE PER OKTOBER 2008 

Aantal leden t/m oktober 2005 258 Aantal leden t/m oktober 2007 264 
              “                “  2006 256               “                “  2008 257 
 
Nieuwe leden periode nov 2007 t/m okt 2008  Opzeggingen leden periode nov 2007 t/m okt 2008 
Naam:  Plaats: Naam: Plaats: 
Iede Boorsma Castricum Siem Valkering Limmen 
Ronald Blom Heiloo Iede Boorsma Castricum 
Dylan de Vries Limmen  Jacques Boonman Castricum 
Jan Kulk Alkmaar Barry Grippeling Groot Schermer 
Hans Leeuwerik Castricum Peter van Stralen Limmen 
Henk Groenewegen Heemstede Michel Agterberg Heiloo 
  Marcel Duin Uitgeest 
  Rob Gollin Alkmaar 
  Sjaak Groot (T 10-08-08) Limmen 
  Ton Koopman Assendelft 
  Guus Kuijper Heiloo 
  Jan Neles      (T 12-12-07) Heiloo 
  Sjon Peeters Castricum 
 
Diegene die een complete ledenlijst willen hebben, kunnen dit per e-mail aanvragen bij  
Gerard Kuijs (gerard.kuijs@casema.nl). 
 
Gerard Kuijs  
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FIETSEN NAAR BURKINA FASO 

Een aantal fietsliefhebbers hebben het plan opgevat om in 2010 naar Burkina Faso te fietsen. 8400 kilometer van 
Limmen naar Ouahigouya in de provincie Yatenga. 
 
Tourclublid Ton Baltus is een van de initiatiefnemers. In 2004 fietst hij met 
Kees Brasser naar Santiago de Compostella tot dan toe de grootste afstand 
die hij fietste. Niet lang na zijn terugkomst van de bijna 3000 km fietsen, wordt 
hij op een verjaardag aangesproken door Ditje van Genderen en haar partner 
Adama Ouédraogo. Zij zijn vol van Burkina Faso. Zoals dat vaker gaat komt 
van het een het ander. Aan het einde van de avond is het plan geboren om 
een fietstocht naar Burkina Faso te gaan organiseren met het doel 150.000,- 
euro bij elkaar te fietsen voor het onderwijs in Burkina Faso. 
 
Inmiddels is er al heel wat werk verzet. Ton is de voorzitter geworden van de 
inmiddels opgerichte stichting. Hij is de motor achter het project. Als de 
fietsers eenmaal op de plaats van bestemming zijn wil hij het bijeengebrachte 
geld symbolisch overhandigen. 
 
De stichting wil met 15 fietsers, 2 chauffeurs en een kok, de klus gaan klaren. 
De fietstocht staat gepland in augustus/september 2010. Het lijkt Ton een 
geweldig plan dat bij de start van de ronde van Limmen in 2010, de dappere 
fietsers worden weggeschoten en na een ereronde de lange tocht aanvaarden 
om bij de tour de Burkina na een maand of drie in Afrika over de finish te 
gaan. De tocht gaat door Nederland, België, Frankrijk en Spanje. Vervolgens 
wordt er overgestoken naar het Afrikaanse continent, door Marokko, 
Mauritanië, Senegal, Malie en tenslotte Burkina Faso. Om de fietstocht voor 
zoveel mogelijk mensen mogelijk te maken, niet iedereen kan er tenslotte drie maanden voor uittrekken, wordt de tocht 
in drie etappes verdeeld. Bij Gibraltar en halverwege Afrika kunnen deelnemers de tocht starten of beëindigen. De 
fietsers worden begeleid door twee chauffeurs die met een truck en een kleinere 4wheeldrive, de spullen van 
kampement naar kampement vervoeren.  
 
Naar een verpleegkundige of arts en een mecanicien wordt nog gezocht. 

 
Verschillende mensen hebben zich al aangemeld. Zo gaan 
Johan Olling, Leo de Vries, Fred de Wit, Kees Smit, Kees 
Lute en Yvonne Zomerdijk zeker mee. 
 
Het motief van de deelnemers is naast de passie voor het 
overbruggen van een lange afstand op de fiets ook het 
besef dat we hier in grote weelde leven en dat het goed is 
om gewetensvol en medemenselijk iets terug te doen voor 
hen die dat nodig hebben. Onderwijs is een effectieve 
manier om mensen te helpen zichzelf te emanciperen.  
Het mee mogelijk maken van deze sponsortocht is een 
mooie manier om te geven met plezier. Tot nu toe hebben 
6 vrouwen en 12 mannen zich aangemeld. De gemiddelde 
leeftijd ligt eerder boven de 50 dan daaronder. 
De geschatte kosten voor deelname bedragen 4.000 tot 
5.000,- euro. Voor de deelnemers die een etappe willen 
meefietsen bedragen de kosten 2.500 tot 3.000,- euro. 

 
Criterium voor deelname is een fitte basisconditie die na een medische keuring wordt vastgesteld. Het passen in de 
groep wordt aan de hand van een aantal criteria met de deelnemer doorgenomen en afgecheckt. Flexibiliteit en een 
goed humeur zijn belangrijk, het gaat tenslotte om een avontuurlijke reis. De deelnemers moeten in staat zijn zonder al 
te veel moeite 150 km per dag te fietsen met een gemiddelde snelheid van 25 km per uur. Het is geen vlak parcours. In 
Frankrijk, Spanje en Marokko moeten er nog wel een paar bergen worden bedwongen. In Burkina Faso, wat een echt 
fietsland is, wordt het pas weer een beetje vlak. 
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Ton Baltus zegt dat het uitgangspunt van de tocht is dat we als vrienden vertrekken en ook als vrienden willen 
terugkomen. 
 
Full of life het ultra moderne fitness centrum in Limmen, heeft een uur spining per week 
voor de deelnemers beschikbaar gesteld (vrijdagavond 19.00 tot 20.00 uur). 
 
Daarnaast geven de mensen van Full of life begeleiding om de conditie op pijl te 
brengen en te houden en verzorgen zij ook de medische keuring door een arts die aan 
Full of life is verbonden.(www.fulloflife.nl). 
 
Het plan van de initiatiefnemers is om naast de contacten met de satelliettelefoon ook een weblog bij te gaan houden. 
De website is bijna klaar, www.fietsenvoorburkina.nl het e-mailadres is Info@fietsenvoorburkina.nl. 
 
Radio en TV Noord/Holland gaan waarschijnlijk de tocht op de voet volgen. Het Noord Hollands Dagblad heeft ook haar 
medewerking toegezegd. Van de tocht wordt een boek samengesteld. 
 
Voor opgave van deelname en vragen bel gerust met Ton Baltus 072-5053334. 
 
Harry Wullings  
 
 
PERSOONLIJKE JAARKAART NOORDHOLLANDS DUINRESERVAAT  

Geacht bestuur,  
 
U, en uw clubleden, kennen allemaal het Noordhollands Duinreservaat. Een fantastisch natuurgebied, waarin het 
heerlijk trainen en sporten is. Een natuurgebied echter dat beheerd moet worden om te zorgen dat het niet alleen nu 
maar ook in de toekomst mooi blijft. 
 
Beheren kost geld. Beheerder PWN is een nutsbedrijf dat tegen kostprijs drinkwater levert. PWN komt helaas voor geen 
enkele vorm van overheidssubsidie in aanmerking wat betreft het natuurbeheer. Daarom is PWN blij met iedereen die 
via een dag-, week- of jaarkaart direct én actief bijdraagt aan het duinbeheer en zo laat zien een duinvriend te zijn. 
 
PWN maakt u en uw clubleden graag attent op de mogelijkheid om een persoonlijke jaarkaart te bestellen op 
www.pwn.nl/jaarkaarten. Via deze site is ook een gezinskaart te bestellen.  
 
De grote voordelen van deze bestelwijze zijn:  
 je hoeft er de deur niet voor uit, makkelijk vanuit huis  
 is op je eigen naam gesteld  
 uitgevoerd als plastic creditcard, handig bij het sporten  
 kan op elke gewenst datum ingaan en is dan 12 maanden geldig  
 
PWN brengt nogmaals uitdrukkelijk naar voren dat een gezinskaart GEEN groepskaart is. Verder hebben de 
Noord-Hollandse natuurbeheerders besloten om met ingang van 2009 de Natuurkaart te laten vervallen.  
 
De gezinskaart 2009 krijgt in de losse verkoop een nieuwe uitvoering in de vorm van een dubbele (papieren) pas. Zo 
kunnen (h)ouders in voorkomende gevallen ieder voor zich met hun kind van 16 of 17 jaar (kinderen onder de zestien 
mogen gratis mee) naar de duinen. (Vanaf 18 jaar is kaartbezit verplicht.) 
 
TIP: ouders die inschatten dat hun 16- of 17 jarige(n) niet meer met hen mee gaat, zijn voordeliger uit met twee 
persoonlijke jaarkaarten.  
 
De boswachters van PWN hopen u en uw clubleden vaak te mogen zien genieten in een heerlijk natuurgebied. Met de 
juiste, geldige kaart natuurlijk. Is dat niet het geval dan is de boswachter bevoegd een proces verbaal uit te schrijven. 
Het Openbaar Ministerie hangt daar een boete van € 60 aan! Dat voorkom je makkelijk door een jaarkaart een vast 
onderdeel van je totale sportuitrusting te maken.  
 
Sportief bezig zijn in een prachtig natuurgebied voor nog geen twee dubbeltjes per week: dat biedt een jaarkaart voor 
het Noordhollands Duinreservaat je. Mooie duinen dankzij uw bijdrage.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland  
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ALGEMENE AANKONDIGING: 

5, 6 EN 7 JUNI: DE RONDE VAN SALLAND. (NU INSCHRIJVEN!!!) 

 

 
Dit jaar is het plan om koers te zetten naar het prachtige Salland. Bedoeling is om vanuit Limmen op de fiets te stappen 
en zo richting zuid/oosten af te zakken. 
Na de goede ervaringen van een aantal jaren terug hebben wij (Jan Michels, Leo Vermeulen en Patrick Droog) besloten 
wederom hotel de Cantharel in Apeldoorn als uitvalsbasis te kiezen. 
Op dag 1 gaan we via de zuidkant van Amsterdam, de Loosdrechtse plassen en de bossen bij Lage Vuursche richting 
Apeldoorn. 
Op dag 2 fietsen we vanuit het hotel via Voorst en Zutphen noordwaarts richting Holten alwaar de bergtrui kan worden 
gewonnen op de Holterberg. Uitpuffend van de bergetappe gaan we via Raalte en het veer bij Wijhe langs de IJssel 
terug richting Twello en hotel. 
Op de slotdag leidt de route ons via de stiltegebieden op de Veluwe, het Gooise matras, de Schellingwoude brug en de 
Zaanstreek terug naar Limmen. 

Alle routes zijn vastgesteld met GPS en zijn op de kilometer nauwkeurig. De dagafstanden zijn respectievelijk 155, 133 
en 131 km lang. Dat lijkt op het oog heel veel maar we hebben ruim de tijd en nemen regelmatig pauze tussendoor. 
Iedereen die in de Zondagochtendgroep naar Purmerend op een normale manier mee kan rijden is in staat om deze 
afstanden zonder al te veel leed af te leggen. 

                
 
Naast het absoluut vaststaan van de lengte van de routes (geen onaangename verrassingen meer) is het dit jaar nieuw 
om een 1 persoonskamer te boeken. Daar staan uiteraard extra kosten tegenover maar dat is aan een ieder te bepalen 
of hij/zij dat waard vind. (65 euro extra) 
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Met bovenstaande aanpassingen hopen we maximaal 30 man/vrouw te vinden die de uitdaging met ons aan durft te 
gaan. Het minimum aantal deelnemers is vastgesteld op 10. 
 
De kosten voor dit wielerspektakel zijn inclusief inflatie en kredietcrisis geraamd op € 195,- p.p. Aanmelding kan 
geschieden via het bijgesloten formulier waarop tevens kenbaar kan worden gemaakt of er een voorkeur is (tegen een 
meerprijs van 65 euro) voor een eenpersoonskamer. Ook kan men zich opgeven per e-mail. In de mail graag de 
gegevens vermelden die ook op het inschrijfformulier gevraagd worden. 
 
 De inschrijving kan plaatst vinden t/m 15 april. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

 

     Inschrijfformulier 3 daagse Salland 5 t/m 7 juni. 

Naam:         ……………………………………… 

Adres:        ..…………………………………...... 

Tel:             ………………………………………. 

Hierbij schrijf ik me in voor de 3 daagse naar Salland. Ik wens wel / geen (doorhalen wat niet van toepassing is) gebruik 
te maken van een 1 persoonskamer. (toeslag 1 persoonskamer = 65 euro) 

Deelname bedraagt 195 euro (op basis van 2 persoonskamer). Een aanbetaling van 60 euro dient voor 15 april op de 
rekening van de penningmeester te zijn bijgeschreven (rek.nr. 3364.07.939 t.n.v. Tourclub Limmen. Verblijf in het hotel 
is op basis van half pension. 

Formulier versturen naar: 

 

Patrick Droog 

Binnenhof 4 

1906 HM Limmen 

Of mail naar patrick.droog@quicknet.nl  
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FIETSTOCHT ARMENIË EEN GESLAAGDE MISSIE  

Na een jaar van voorbereiding en acties voor het goede doel “ Baarmoederhalskanker onderzoek en behandeling voor 
de vrouwen uit Spitak en omgeving” landen we op 3 augustus jl. in Yerevan (de hoofdstad van Armenië) met 10 
personen. Ingeborg Deppe - Leo Vermeulen - Jan Veldt - Dick de Waard - Kees Grootjen - Nico Admiraal - Arie Zoon - 
Piet Zomerdijk - Frans Punt (de organisator) en onze tolk Masis Abrahamiam gingen we dit avontuur aan. Na een zeer 
korte nacht in een half afgebouwd hotel, bekeken we deze hoofdstad. Op een enkele knappe auto na was het een 
rijdend museum door de straten. Het hoogte punt van de dag was een bezoek aan het genocide monument wat veel 
indruk op ons maakte. Meer dan 1 miljoen slachtoffers heeft deze oorlog met Turkije gekost. 's Avonds na het eten 
verrasten we onze Armeense arts Ardo die mee zal rijden met onze tocht, met een nieuwe computer.  
 
De volgende dag, onze 1e fietsdag liep heel anders dan gepland. Onze fietsen 
waren niet gearriveerd en toen ze eindelijk halverwege de ochtend aankwamen 
ontbrak mijn fiets. Terwijl de Armeense filmploeg klaar stond, moesten de fietsen 
nog worden  uitgepakt. Ikzelf ging met een vriend van Masis de stad in voor een 
oplossing. Twintig minuten later was ik weer bij de groep met een nieuwe fiets. Een 
kruising tussen een mountainbike en een cross motor van ruim 25 kg. Ik kreeg 
meteen de bijna, Gerrit  Wolsink (een oude cross motor coureur). Rond de middag 
vertrokken we met Ardo in zijn golf met blauwe zwaailamp voorop en Husik en 
chauffeur Arthur met de volgbus. Onze 1e stop langs deze hobbelende weg met veel 
verkeer was een bezoek aan een Armeense kerk. Hier had iedereen wel een rede 
om een kaars op te steken. Tegen het einde van deze etappe kregen we verkoeling 
van een man die zijn Lada stond te  wassen. Heerlijk zo'n waterslang als het rond de 
37 C is. Meteen werd zijn achterklep als snijplank gebruikt en trakteerde hij ons op 
watermeloen. Na ons intrede van het hotel met enkele geïmproviseerde bedden 
(gemaakt van meerdere stoelen) bezochten we een monument. Ook werden we 
uitgenodigd een borrel te drinken bij een supermarkt eigenaar. In zijn kantoor 
bekeken we onze TV opnames onder het genot van een Kotax biertje uit het 
winkelwagentje.  
 
Na een renovatie van mijn mountainbike stond ons een rit van ruim 100 km te wachten. Veel vals plat, hitte en 
tegenwind maakte het erg zwaar. Voor we het wisten belanden we door een stuk met teer overgoten wegdek en onze 
fietsen bleven nog kilometers nakleven. Langs de Turkse grens gingen we de 3e dag richting Spitak. Hier werden we 
opgewacht door hun Stichting Limmen-Spitak en begeleiden ons nar het gemeentehuis. Hier werd de cheque van  
€ 7.000,00 aan arts Ardo overhandigd. Ook de T-shirts met opschrift Spitak-Limmen werden overgedragen voor de 
sportende jeugd. We verbleven nog een paar uur in Spitak. Terwijl de andere wat rond keken ging ik met Piet naar 
een werkplaatsje in de buurt om de fiets te repareren, die ik vlak voor het gemeentehuis stuk trapte. Met alternatief 
gereedschap en hulp van een jong ventje konden we het pion weer repareren. Vlak voor de door Spitak aangeboden 
lunch waren we weer terug. Op het einde van de dag reden we verder naar Vanadzor, hier hebben we met een paar 
man een weeshuis en een gezin bezocht. Van dit gezin waren 2 kinderen bij een broer van Arie via Pax Christi naar 
Holland geweest. De volgende dag weer een nog mooiere route met veel klimwerk. Veel vee- en landarbeiders sierde 
het landschap en langs de weg veel straathandel in de vorm van groente en fruit. Jammer genoeg kon ik niet 
profiteren van de afdalingen, want beneden de 6% moest ik blijven bijtrappen terwijl de andere me voorbij suisden. 
 
De 5e dag was het weer omgeslagen. Volop regen op een zeer slechte weg. Het leek wel of deze was aangelegd met 
oude grafzerken. Ook was het uitkijken voor de open riool putten die nauwelijks opvielen door het wassende water. De 
weg werd beter maar ook het weer en er wachten ons een lange steile klim. Op deze mooie klim trapte ik mijn 
mountainbike aan gort. De kogels rolden over het wegdek. “UITGEFIETST”!! In de volgauto vervolgde ik mijn weg en 
zag me teamgenoten vechten op het dak van Armenië. Voor een lange donkere tunnel werd de groep weer herenigd 
om samen dit donkere obstakel van 3 km te overbruggen. Via een lange afdaling kwamen we bij een mooi ressort aan 

het meer van Sevan waar we 2 dagen zouden verblijven. 's Avonds beleefde we 
een BBQ bij kennissen van Masis. Terug bij ons Ressort zag ik bij de ingang mijn 
doos met fiets staan. “Wat een mazzel”!! De dag erop werd er niet  gefietst. Nadat 
ik mijn eigen Gios rijklaar had gemaakt, bezochten we een klooster in de buurt. 
Ook maakte we een wandeling over de dag recreatie aan het meer van Sevan. We 
kwamen ogen tekort voor wat hier te zien was. Later op de dag gingen we weer 
naar een kennis van Masis, waar de verjaardag van zijn dochter werd gevierd. Een 
groot feest met ongeveer 50 man waarvan de helft Hollanders. De 2e helft van de 
vakantie lekker op mijn eigen fiets. Geen gerommel en gekraak en geen gesuis van 
terreinbanden maar genieten van de krekels en het geluid van stromend water. Wij 
namen een kijkje op een heel oude begraafplaats waar kleurrijke oude dametjes 
hun gebreide sokken en handschoenen verhandelden. Via een stoffige zandweg 
door een van de vele kleine dorpjes kwamen we weer op onze route. De wegen 
tussen de plaatsen in waren redelijk goed al bleef het oppassen geblazen. In 
Martuni aangekomen belanden we in een oud hotel uit de communistische tijd. Ook 
het straatbeeld deed erg Russisch aan. Even verder bezochten we een restaurant 
waar we steur hebben gegeten, die 1 uur van tevoren nog levend werd geshowd. 
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Inmiddels was het 11 augustus en het fascinerend. Een mooie klim naar de Selinpas (2410 meter) en dan afdalen langs 
een rivier waar we ook nog hebben gezwommen. In Eegheghnadzor hadden op 2 plaatsen onderdak in verhuurde 
kamers in grote woningen. Bij een van die huizen werd door onze begeleiders een perfecte BBQ georganiseerd. Alweer 
de 8e etappe. Een korte maar mooie. Een kleine 30 km klimmend langs mooie rotspartijen en geweldige uitzichten 
reden we tot een koffiestop. Koffie is hier een klein kopje koffie met 1/3 drab. Dus Nescafé was bij ons favoriet. Bij deze 
stop lieten we de fietsen achter en met de auto reden we naar het kuuroord in Dzermunk. Via een kabelbaan hadden we 
een mooi uitzicht op een hoogte van 2600 meter. Een wandeling in de stad bracht ons naar een gebouw waar via een 8-
tal kranen natuurlijk bronwater stroomden. Elke kraan had een vaste temperatuur van 35 C tot 55 C. Maar het mooiste 
van deze dag was wel de waterval langs de rotsen. Terug bij de fietsen namen we tijdens een perfecte lunch afscheid 
van Masis. Hij was met z'n gezin naar Armenië gekomen met de auto. De plotselinge oorlog in Georgië zou zijn 
terugreis bemoeilijken. Zonder onze tolk reden we dezelfde weg terug bijna zonder te trappen. We maakten weer 
gebruik van onze gastvrije overnachting. De laatste 2 etappes bleef klimmen niet gespaard, maar we hadden wel het 
mooiste plaatje. Een Armeens klooster met op de achtergrond de berg Aratat met z'n sneeuwtop boven de 5000 meter. 
Heel bijzonder was de picknick op het land waar het hele gezin aan het werk was en hun producten werden genuttigd. 
De gastvrijheid in dit land is grandioos, verschillende mensen hebben ons hartelijk ontvangen en op hun manier ons 
heerlijk verwend, hoe arm sommige ook waren. “Dat we dit toch mochten meemaken tijdens onze tocht”. 
 
Na 10 fietsdagen was de cirkel rond en waren we weer in Yerevan. 
Hier namen we afscheid van Husik. Een bijzonder afscheid, want dit 
ging gepaard met een verkleed partij. Een fietsbroek en helm van 
Piet. Het shirt van Ingeborg en als laatste kreeg hij sokken en mijn 
racefiets cadeau. Met een bidon vol bier werd er geproost op de 
eerste Armeense wielrenner.  
 
De laatste dag werd per auto een 2e bezoek aan Spitak gebracht en 
enkele vee- en groentebedrijven werden bezocht. Ook het aardbeving 
monument kreeg aandacht, dat  20.000 slachtoffers trof. Het 
hoogtepunt was het bezoek in de praktijk van onze arts Ardo. Met nog 
enkele artsen doen ze hun best de volksgezondheid te verbeteren. 
Met steun van Stichting Spitak-Limmen wordt dit mogelijk gemaakt. 
Daarom allemaal bedankt voor de giften van dit mooie project. 
 
Jan Veld 
 
 
DE NABESTELLING VAN TOURCLUB LIMMEN KLEDING 

In het vorige clubblad stond dat er dit jaar weer clubkleding kon worden besteld. Hier is in ruime mate op gereageerd. 
Liefst 42 leden hebben een nabestelling gedaan. De totale order bij AGU betrof  Euro 6.107,38. 
Hiervoor is het volgende geleverd: 
 

 
 
De totale verkoopprijs voor Tourclub Limmen leden bedaagt  Euro 4.700,00. De totale Tourclub Limmen korting (Euro 
1.407,38) wordt dit jaar als eenmalige kosten meegenomen. De nog in voorraad gehouden kleding wordt tegen de  
vastgestelde ledenprijs in de balans opgenomen. Wij hebben namelijk wat extra`s besteld i.v.m. minimale afname en/of 
kwantum korting, waardoor er nog enige voorraad  is. Deze voorraad betreft: 
 

 
 
Leden die nog Tourclub Limmen kleding willen aanschaffen kunnen hiervoor contact opnemen met de penningmeester. 
 
Gerard Kuijs 

Omschrijving: aantal: leden prijs: 

Shirt korte mouw en lange rits 40 stuks 32,50 

Shirt lange mouw en lange rits 25 stuks 40,00 

Broek kort en kwaliteit zeem 40 stuks 32,50 

Broek lang zonder zeem 20 stuks 35,00 

Wielerhandschoenen 40 stuks 10,00 

Shirt kort Shirt lang Broek kort Broek lang handschoenen 

M = 3 M = 1 M = 3 M = 1 M = 1 

L   = 1 L   = 2 L  = 2 L   = 3 L  = 10 

XL = 2 XL = 3 XL = 2 XL = 2 XXL = 2 

Shirt kort Shirt lang Broek kort Broek lang handschoenen 

M = 3 M = 1 M = 3 M = 1 M = 1 

L   = 1 L   = 2 L  = 2 L   = 3 L  = 10 

XL = 2 XL = 3 XL = 2 XL = 2 XXL = 2 

Omschrijving: aantal: leden prijs: 

Shirt korte mouw en lange rits 40 stuks 32,50 

Shirt lange mouw en lange rits 25 stuks 40,00 

Broek kort en kwaliteit zeem 40 stuks 32,50 

Broek lang zonder zeem 20 stuks 35,00 

Wielerhandschoenen 40 stuks 10,00 
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1e DIKBILLEN WAARGENOMEN IN EGMOND’S DUINGEBIED! 

Onlangs woonde ik een PWN vergadering bij, waarbij het onderwerp ‘Beheersbaarheid van het duingebied in de 21e 
eeuw’ centraal stond. Iedere regelmatige duinbezoeker en zeker de mountainbikers onder ons is het natuurlijk al 
opgevallen: het PWN is bijzonder inventief als het gaat om moeder natuur een handje te helpen. Door het gebrek aan 
konijnen is het oprukkende groen een reëel probleem aan het worden en daarom wordt zwaarder geschut als kolossale 
runderen en graspaarden ingezet. 
 
Toch is het resultaat nog niet wat het PWN in gedachte heeft en op de vergadering werd derhalve geopperd om dan 
maar een koppel vertegenwoordigers van het uitermate vraatzuchtige dikbilras in te zetten. Ongeëvenaard wat 

graascapaciteit betreft en bovendien onschuldig voor  dier en in mindere mate de 
mens, maar dat is niet belangrijk. Tijdens het mountainbike-uitje van donderdag 12 
april jl. waren Hidde Brugman, Roonie van Trigt, Gerard Kuijs en ondergetekende 
getuige van twee recent uitgezette dikbillen in actie. Het betrof twee bijzonder 
hongerige exemplaren die bij gebrek aan groen hun eetlust botvierden op 
Schwalbe strandbanden. 
 
Maar nu serieus: het betreft hier een ongelukkige Wil Brakenhof die op de eerste 
echte kol in Egmond lek reed in de afdaling en door Hans F. wordt geassisteerd bij 
het vervangen van een binnenband. Gerard Kuijs, die een duinkaartautomaat voor 
een praatpaal aanzag, loopt hier kwaad weg omdat hij ondanks het inwerpen van 
een euro geen verbinding krijgt met  het 
bandenreparatiecentrum van de ANWB. 
Inmiddels hebben de twee ‘Billies’ de 
kwestie al opgelost. Nabij het Woud worden 
de messen geslepen en volgt het 
traditionele partijtje heuvelsleuren. 
 
Hidde Brugman gaat voortvarend te werk, 
maar wordt op een van de laatste heuvels 

gepakt door Roonie. Wil Brakenhof  doet ook mee en in het laatste bochtje voor 
de Zeeweg komt Hans F. niet alleen langszij, maar gaat ook letterlijk op zijn zij, 
waarna hij het zand uit zijn helm moet schudden. Hans maakt er een sport van 
om eerst de kat uit de boom te kijken en daarna als een volleerde kaperkapitein 
de gevlogen scheepjes één voor één te verschalken. Dit keer dus niet en na een 
wegglijdend achterwiel, hapte ook de voorste band vol in het zand en de val van 
Hans was beslist geen ‘Schwalbe’. Na een rondje Bergen, trakteerde Roonie  op 
een nat toetje en de opmerkzame kijker kan nog net het bovenste randje van de 
helm van de arme Hans L. boven de waterspiegel zien uitsteken. Het poeltje was 
onverwacht dieper dan voorzien. 
 
Hieronder kiest Gerard  het ondiepe deel van de poel en komt bijna zonder waterschade aan de overkant, 
aangemoedigd door Hans. Uiteindelijk keerden wij moe maar voldaan richting de boerderij van Gerard, waar sterke 
koffie en dito verhalen en een flinke appeltaart, het energieniveau weer op niveau bracht. 
 
Hans Leeuwerik 

 
 
TOURCLUB LIMMEN CLASSIC TOERTOCHTEN 

In navolging van de TCL Classical Molentocht, vorig jaar door Leen de Vries georganiseerd, wil het bestuur van 
Tourclub Limmen de niet of minder actieve leden een zetje in de rug geven door ook weer eens deel te nemen aan een 
toertocht van Tourclub Limmen. In ons programma voor 2009 hebben wij daarom twee toertochten opgenomen voor iets 
dergelijks t.w. zondag 14 juni en zondag 6 september. De afstanden zullen 60 a 70 km bedragen met een snelheid van 
ongeveer 25 km/uur, zodat degene die wat minder getraind zijn, ook hieraan mee kunnen doen. 
 
Tourclub Limmen heeft 260 leden waarvan bijna de helft niet regelmatig meer fietst. Ze hebben vast nog wel een 
racefiets op zolder of in de schuur staan en ook nog wel wat (overjarige) wielerkleding. Op deze wijze kunnen wij dan 
toch spreken van een soort klassieke toertocht. Ook de wat meer actiever leden zijn hierbij van harte welkom, maar 
moeten zich dan wel aan de afgesproken snelheid houden. Om het nog wat aantrekkelijker te maken zal op 14 juni zal 
tijdens de koffiestop de koffie worden aangeboden door Tourclub Limmen. Noteer deze twee data nu al in je agenda, 
zodat we op een grote deelname kunnen rekenen. Een week van te voren zal er in de plaatselijke krant nog een 
herinnering volgen. 
 
Gerard Kuijs 
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KROONE-LIEFTING TOUR ZONDAG 3 AUGUSTUS  

Omdat de belangstelling voor de maandelijkse toertochten toch wel wat tegenviel, hoopte ik door wat meer publiciteit 
meerdere personen aan de start te krijgen voor deze toch mooie tocht.  
 
In beide Castricumse weekbladen werd daarom een aankondiging geplaatst. Hier voorafgaande heb ik eerst een 
afspraak met John Vader en Marcel Bliek (beide van fa. Kroone-Liefting) gemaakt of ze dit jaar wel kunnen voorrijden. 
Gelukkig waren de weersvooruitzichten best wel goed. Ik was zeer aangenaam verrast toen bij vertrek vanaf café De 
Lantaarn ongeveer 40 deelnemers stonden, waarvan 4 dames. Naast Coby, Monique en Annie zag ik nog een dame die 
ik niet kende. Het bleek ene Lonneke uit Uitgeest te zijn die door Ton Duin was geïntroduceerd. Onze trouwe ervaren 
dames weten dat je altijd kort van voren moet fietsen, maar Ton heeft Lonneke dat waarschijnlijk niet verteld.  
 
In een mooi strak tempo werd er richting Medemblik gefietst door het mooie Noord Holland. Vervolgens hadden John en 
Marcel een nieuwe route bepaald via het typisch Noord- Hollandse plaatsje Twisk naar Kolhorn, waar de firma Kroone-
Liefting de deelnemers zou trakteren op koffie met 
gebak. Iedereen was hier na ongeveer 70 km fietsen toch 
wel hard aan toe. Lonneke, die steeds achterin de groep 
fietste, was hier helemaal hard aan toe. Zij zat, volgens 
het wielerjargon, aan het elastiek, en kon op het einde op 
haar tandvlees het tempo nog volgen. Toen zij vertelde 
dat ze het behoorlijk moeilijk had, zei Coby: “Kom jij 
straks maar bij ons voorin fietsen, dan zal je merken dat 
het veel beter zal gaan”. 
  
Marcel Kuijs kreeg vlak voor de koffiestop een 
spaakbreuk omdat hij waarschijnlijk te lang met een slag 
in zijn wiel had doorgereden. Gelukkig had zijn broer 
Johan een spakenspanner bij zich, zodat hij toch nog 
door kon fietsen. Zo´n koffiestop is niet voor iedereen 
een fijn moment om de accu weer wat op te laden. Martin 
Kleverlaan krijgt namelijk dan vaak last van een 
onregelmatige bloeddruk, waardoor hij moeite heeft het 
tempo te kunnen blijven volgen. 
 
Uiteindelijk besloot hij in zijn eigen tempo alleen naar Alkmaar te fietsen. Dat Willem Zonneveld ook wat op achterstand 
raakte, kwam doordat hij een afslag miste. Als je ruim 70 jaar bent, valt het ook niet mee een gat tegen wind dicht te 
rijden. Toen er wat werd getemporiseerd en met enige hulp van wat sterke mannen kwam hij toch weer terug in de 
groep. Even voorbij Heerhugowaard begon de lucht wat donker te worden toen daaruit de eerste regendruppels vielen, 
werd er gelijk gestopt om de regenjackjes aan te trekken. Voor mij was dat niet nodig omdat het een buitje van weinig 
betekenis was. John en Marcel stopten keurig hiervoor, maar er waren toch een aantal fietsers die door reden. Hierdoor 
ontstond er een splitsing van de groep wat eigenlijk niet de bedoeling is, maar met zo´n grote groep heb je dat niet altijd 
in de hand. Ons credo is wel ´ samen uit samen thuis`. 
  
Toen wij dachten dat iedereen zijn regenjackje aan had zijn wij in een iets rustiger tempo doorgefietst om bewust geen 
achtervolging in te zetten te meer dat Lonneke nu echt het lek boven kreeg terwijl er meerdere waren die de vermoeid 
van de kilometers begonnen te voelen.  
 
Vlak voor Alkmaar wachtend voor een rood stoplicht, kwam daar een bijna uitgewoonde Willem Zonneveld aan fietsen. 
Hij had net nog wat lucht om een paar hevige vloeken ten gehore te brengen. Tijdens de stop voor de regenjackjes 
kreeg Willem de rits van zijn regenjackje niet goed omhoog en heeft toen een tijd zitten modderen om dit voor elkaar te 
krijgen. Niemand heeft dit opgemerkt en zodoende zijn wij zonder onze veteraan weggefietst. Willem heeft nog een paar 
keer vreselijk hard geschreeuwd, maar de wind deed dit geluid de verkeerde kant op waaien. Hij heeft in alle wanhoop 
de achtervolging ingezet en toen hij het bijltje erbij wou neerleggen zag hij ons stilstaan voor het stoplicht. Willem zei dat 
hij de hele middag op de bank zou gaan liggen om te herstellen. 
 

Zulke dingen zijn niet leuk, maar zolang het maar geen valpartijen zijn valt dit nog wel mee. 
Ondanks deze onvolkomenheden kunnen wij toch spreken van weer een fantastische Kroone-
Liefting Tour. In de loop van de week heb ik John en Marcel namens alle deelnemers met een 
prachtige bos bloemen bedankt voor deze toertocht en hun kopwerk en de traktatie. Wij hopen 
dat ze volgende jaar weer bereid zijn zo`n mooie tocht voor te bereiden.  
 
Gerard Kuijs  

 
 



20  

 

 

TRIANGELTOCHT 21-09-2008   

De bocht nemend vanuit de Jan Valkeringlaan naar de Dusseldorperweg richting de Lantaarn maakt duidelijk dat ik aan de late kant 
ben. De TCL vrienden hebben blijkbaar het startschot  voor de Triangeltocht 2008 al gehoord en rest mij alleen nog het schieten van 
enkele foto’s van de vertrekkende vrouwen en mannen. Voor een praatje is geen tijd meer. 
 
Het fototoestel weer inpakkend ga ik in de achtervolging en 
wordt er vanuit Limmen richting Uitgeest gereden. Blijkbaar 
hebben we haast want het tempo zit er gelijk goed in. 
Richting het heelal kijkend zie ik een iets ander soort van 
weersomstandigheden dan verwacht. Het is wat nevelig en 
de zon laat zich nog niet echt zien. De vooruitzichten voor de 
dag zijn echter goed dus daar rekenen we dan maar op. Via 
een smal weggetje bij Krommenie gaan we richting 
Assendelft en vervolgens door de Wijkermeerpolder  naar 
Buitenhuizen. Het belang van het tempo wordt door een ieder 
pas begrepen wanneer we de pont oprijden. We zijn nog niet 
goed en wel aan boord of de pont vertrekt al. De beide 
wegkapiteins Johan- en Gerard Kuijs weten inderdaad 
behoorlijk goed waar ze mee bezig zijn. 
 
Op de pont kijk ik eens even om mij heen en turf de TCL-ers 
die mee zijn gegaan. Ik kom tot de volgende illustere namen: 
Ben, Patrick, Ruud, Leo, Theo, Andries, Jelte, Dylan, Harrie, 
Johan, Gerard, Graham, Joost, Richard, René, Jan, Fred, Kees, Annie, Coby, Leen en Marcel. Totaal dus 22 stuks. Zeg maar kanjers 
die het aandurven om vandaag zo’n 150 km onder de smalle bandjes door te laten rollen. Het doel halverwege schijnt ergens” bij 
Hilversum te liggen. Na de pont cruisen we door de Houtrak- en Haarlemmermeerpolder naar Halfweg. De naam van deze plaats 
betekent zeker niet dat we halfweg zijn, hoewel….door het verdwalen van Marcel, na gehoor gegeven te hebben aan een roeping van 
moeder natuur, staan we bijna een half uur gewoon stil. Het heeft niet veel gescheeld of in tijd zijn we zeker halverwege!! 

 
Terwijl we, met een aan kracht winnend zonnetje, doorrijden 
langs de ringvaart richting Zwanenburg en Lijnden bedenk ik 
me wat het toch een prachtige dag aan het worden is. De TT 
editie 2007 was al mooi wat het weer betreft maar deze editie 
TT 2008 is niet veel minder. Bij Lijnden houdt het supertrio 
Kees, Coby en Annie het voor gezien. Ze besluiten om 
moverende redenen terug te keren. Niet getreurd gaan we 
verder met 19 mannen. Amsterdam Slotervaart wordt 
gepasseerd en na wat omzwervingen en aarzeling in 
Amstelveen bereiken we via de prachtige Amstel het plaatsje 
Ouderkerk. Zuidoost links laten liggend peddelen we met 
toenemende snelheid verder. Vooral Patrick lijkt er op de 
ventweg van de A2 zin in te krijgen. 
 
Bij Loenersloot slaan we af naar het waterrijke Gooigebied 
met op korte afstand de Ankeveense- en Loosdrechtse 

plassen. Hier een klein oponthoud door een openstaande 
brug. Gerard probeert als een soort water- verkeersregelaar 
het gehele proces van doorvaren te versnellen zodat de brug 
weer snel dicht kan. Helaas zonder succes. De koers gaat 
verder richting Schravezande en bij Hilversum wordt er 
afgebogen naar Ankeveen. Te Ankeveen doen we ons bij 
café “de Blooper” tegoed aan koffie/thee en gebak. Ook dit 
jaar is deze traktatie beschikbaar gesteld door één van 
hoofdsponsors van de TCL. Wij bedanken de specialist 
Financiële Dienstverlening de Triangel Groep (gevestigd 
in Alkmaar) hiervoor hartelijk. 
 
Na het opsteken wordt de tocht voortgezet over mooie 
fietspaden en ruime B-wegen. De route  gaat via Weesp met 
als richtdoel het middeleeuwse Muiden. Muiden is onder 
andere bekend van het eiland Pampus en het Muiderslot. Dit 
slot is gebouwd in opdracht van Floris de V (tevens 
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opdrachtgever voor de ridderzaal in Den Haag en het 
Radboudkasteel bij Medemblik).In 1296 wordt Floris de V in de 
buurt van zijn Muiderslot vermoord door Gijsbrecht IV van 
Amstel, Gerard van Velsen en Herman van Woerden. Toch wel 
bizar dat we nu in dat betreffende gebied aan het fietsen zijn. 
Vanaf  Muiden  gaat het alras richting Amsterdam via de oude 
Zeedijk en passeren we IJburg over een prachtige fietsbrug. 
 
Het vervolg wordt wat lastig vanwege de op dat moment plaats 
vindende Dam tot Dam loop. Na wat klunen komen we bij de 
Schellingwoudebrug waar het wat drukker wordt omdat we 
allerlei fietsers tegenkomen die meegedaan hebben aan de LC 
Dam tot Dam fietsclassic. Later komen we zelfs op delen van 
deze classic route. Het Twiske wordt aangedaan waar eens 
temeer blijkt wat een geweldige gids die Gerard toch is. Hij 

loodst ons er weer prima door heen. Na een plasstop midden 
in het veld zijn we al snel op weg naar Wormerveer en 
Krommeniedijk. Via Uitgeest bereiken we Limmen Zuid. Hier 
scheiden de wegen zich. De Castricummers gaan naar links de 
Limmers naar rechts. 
 
’s Avonds is er door een redelijk aantal deelnemers nog 
heerlijk gegeten en gebabbeld over de tocht bij het uitstekende 
Chinese restaurant  Tjau Tjin te Castricum. Wat valt er verder 
te zeggen. Prima tocht, mooie route, gezellige dag en heerlijk 
weer. Tot volgend jaar. 
  
Leen, met dank aan Patrick 

STRANDRACE EGMOND - PIER - EGMOND TRIANGELGROEP 

Omdat de Biestergroep B.V. geen plaats meer had voor de trouwe strandrace deelnemers van Tourclub Limmen, moest er naar een 
nieuwe sponsor worden gezocht. De Triangelgroep B.V. bleek bereid te zijn 2 teams voor de strandrace E-P-E in te schrijven. In de 
nieuwe sponsorkleding werden vier oefensessies op het strand georganiseerd, zodat iedereen zich optimaal had voorbereid voor een 
goede teamklassering. De omstandigheden waren ideaal voor snelle tijden. Het geluk was echter niet aan onze zijde. Door heel veel 
lekke banden konden wij onze sponsor niet trakteren op een top-10 klassering. 
Rene Kuijs (directeur Triangelgroep B.V.) deed zelf ook mee en heeft zijn belevenissen in dit blad op papier gezet. 
 
Gerard Kuijs  
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Beste Medestrijders,  
 
Enigszins vertraagt mijn verslag van de strandrace. De reden voor de vertraging is dat ik het deze week erg druk heb gehad met 
nieuwe klanten. Maar wat wil je als er om de 300 meter een renner van de Triangelgroep langs het parcours stil staat om reclame te 
maken. Uiteraard ben ik door mijn broer Gerard over gehaald om mee te doen. Hij vertelde me dat het een heel leuk evenement is om 
te rijden en dat ik als wegwielrenner wel toe zou zijn aan een nieuwe uitdaging. Daarna vertelde hij mij dat hij en zijn maten er bij 
Biesterbos uitgegooid waren. De reden voor de uitzetting liet hij in het midden. Vol overtuiging vertelde hij dat het sponsoren van een 
evenement als de EPE enorme publiciteit geeft en hij wel een ploeg kon samenstellen die zeker bij de eerste tien zouden rijden. 
 
Daarna kreeg ik op mijn verjaardag twee strandbanden van Henk Zonneveld en Gerard vertelde me dat ik er nu niet meer onderuit kon. 
Dat later Henk en Gerard elkaar de handen schudden voor het geslaagde complot is me uiteraard totaal ontgaan. Eenmaal toegestemd 
komt Gerard echt in beweging. Hij regelt echt alles en er worden zelfs trainingen ingepland om je te selecteren voor team 1. Ook de 
distributie van de kleding nam hij voor zijn rekening. Enkele renners vinden het shirt te groot en willen echt een kleinere. Is beter voor 
de aerodynamica en ja we doen alles voor een hoge klassering. Aangezien mijn collega Marcel Huismans de kleding heeft geregeld via 
zijn kennis Emiel Rozendaal waren de kleinere jacks binnen een week bij Gerard. Zo konden ook de kleine mannen strak over het 
parcours.  De zaterdag voor de EPE toch maar de laatste training op strand meegereden want om totaal onervaren de race te rijden 
leek me toch niet verstandig. Dat viel dus tegen. Rijden op strand met achteraf te harde banden valt niet mee en een stuk of acht keer 
door het ijskoude water rijden is niet echt prettig voor de voeten. Maar ik had ineens race ervaring op strand en dat pakt niemand je 
meer af. 
 
Op de dag van de wedstrijd samen met Mano en Peter naar de Boerderij en dan begint het genieten. Overal mannen met strakke 
gezichten die denken dat het vandaag de belangrijkste dag van hun leven gaat worden. Lekker rustig naar Egmond achter Gerard aan 
die zorgt dat we de fiets helemaal voorin het vak kunnen zetten. Ben je de rest toch al een stukje voor. Mijn inziens veel te lang lopen 
door het dorp Egmond om een foto te maken en op zoek naar een warme plek. Moeten we volgend jaar echt beter regelen. 10 minuten 
voor tien naar het vak en de communicatie over hoe en waar we de kleding opbergen loopt niet goed. De paniek slaat helemaal toe als 
er vier fietsen aan elkaar op slot staan en de eigenaar van het slot er niet is. Wil en Aad worden paars en verspelen in drie minuten een 
energie waarmee ik de hele strandrace in 1uur  kan uitrijden. Ik leg de mannen uit dat het geen zin heeft je druk te maken over dingen 
die je niet kan veranderen. Uiteraard is Peter de eigenaar van het slot op tijd terug en vertel tegen Wil dat hij niet meer weet wat de 
cijfercombinatie is. Als Wil nu niet op scherp staat wordt het nooit meer wat met hem. Één minuut later gaat het hek open en ga ik op 
weg naar mijn tweede rit op strand. Even door de straten van Egmond en dan het strand op. Met enige verbazing merk ik dat ze het 
zand hebben weggehaald en beton hebben gestort. Gek van blijdschap scheur ik over het beton en zorg dat ik in de juiste groep kom. 
Na vier kilometer zit ik lekker in mijn ritme en eet rustig van andermans bord. Mano rijdt in dezelfde groep en Marcel rijdt dertig meter 
verderop in een andere groep. Ineens kan Mano het tempo niet meer volgen (Bleek een lekke band te hebben) en streep hem af van 
mijn lijst. Het tempo is mooi en ik kom steeds lekkerder te zitten. Opeens zie ik Gerard staan met een lekke band. Natuurlijk niet leuk 
maar zo win je wel eenvoudig van je broer. Nog geen drie honderd meter verder zie ik mijn andere broer Johan staan met een lekke 
band. Sven Kramer zegt winnen is winnen en het maakt niet uit hoe en ik voel me de Sven Kramer van de EPE. Het gaat nog steeds 
lekker en blijf eten van de andere bordjes en mijn bordje is nog helmaal vol en de benen voelen zeer goed. Ik besluit lekker in de groep 
te blijven en ga vanaf Castricum kijken hoeveel ik over heb voor mijn slotoffensief. 
 
 Een kilometer voor Wijk aan Zee gaat het ineens heel zwaar. Ik snap het niet want ik voel me super. Ik kijk naar beneden en rijdt op 
een lege band. Hoogmoed komt voor de val en als je het aan niemand vertel kom je er ook nog mee weg. Ik kijk om me heen waar mijn 
knechten rijden maar ik zie geen triangeljack dus zoek ik de ploegleiderwagen met nieuw materiaal. Op zo’n moment breekt een te 
krap budget van de sponsor je toch op. Toch maar de band verwisselt en met een heel ander moraal weer doorgefietst. Na één 
kilometer sta ik weer met een lekke band en kijk zelfs niet meer uit naar een materiaal wagen. Met de fiets in de hand loop ik terug naar 
Castricum en zal wel zien wat ik tegen komen. De eerste jeep zit helemaal vol met lotgenoten en de chauffeur zegt dat de andere jeep 
alleen gewonden vervoert. Ik kijk of ik wat rode voedinggel bij me heb. De inhoud blijkt geel te zijn. 
 
Ik loop door en hoop dat ik over een uur ergens in een legertruck zit. Opeens hoor ik achter me een motor geluid. Er komt met grote 
vaart een quad op me af. Ik houd hem aan en vraag of ik een stukje mee kan rijden. Hij blijkt niet van de organisatie te zijn maar rijdt 
gewoon rond op het strand en gaat niet naar Egmond. Als hij tot Castricum gaat zijn we vrienden voor het leven en ik mag bij hem 
achterop. Achterstevoren zit ik met mijn fiets op mij knie op een quad die 45 kilometer per uur gaat. Alsof alle fietser stilstaan, halen we 
de ene na de andere groep in. 
 
Mijn eigen plan op de heenweg wordt nu uitgevoerd. Hij vraagt of ik het vol houd en al kost het me alle moeite op te blijven zitten 
schreeuw ik Ja hoor!!!! Want lopen is geen alternatief. Bij het strand in Castricum loop ik naar boven met twee binnenbanden en een 
buitenband om mijn nek. Even laten zien dat ik pech had en geen slechte conditie. Na wat zoeken vind ik mijn vrouw en kinderen. Voor 
het lange wachten mogen zijn nog een chocolademelk gaan drinken bij Blinckers. Kan ik ondertussen mijn fiets in de auto laden en 
naar huis rijden. Daarna weer terug om Sandra en de kinderen op te halen en op weg naar een warme douche.  Mano, Peter en Anne-
Marie komen ook bij mijn thuis en we zitten met zijn allen aan de soep met broodjes. 
Daarna op naar Borst om de sterke verhalen aan te horen. Daar blijkt de triangelploeg kampioen in lekke banden te zijn. Maar 
opvallend is de goede  moraal van de ploeg. Ondanks alle pech is iedereen opgewekt en gebrand voor een revanche voor volgend 
jaar. Ik denk dat we in 2009 gestart zijn met de opbouw van een zeer leuk team met leuke en gezellige mensen die ook nog eens zeer 
fanatiek zijn. Ik kijk uit naar volgend jaar en wil dan reclame maken op het podium in plaats van langs het parcours. 
Ik dank iedereen voor zijn inzet en de bijdrage aan de lol die ik ondanks alle pech heb gehad. 
Natuurlijk speciale dank aan Gerard die alles keurig geregeld heeft en bedankt dat je me toch heb overgehaald om mee te doen. 
 
René Kuijs 
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JEAN NELISSEN CLASSIC (VIANDEN - KAUTENBACH - VIANDEN) 

Deze fietsklassieker, die op zaterdag 16 mei 2009 in Luxemburg wordt verreden, krijgt steeds 
meer landelijke belangstelling. Zo zijn er inmiddels al 600 voorinschrijvingen binnen en is het 
hotel Auberge du Chateau van Jean Nelissen in Vianden al helemaal volgeboekt. Vianden heeft 
nog 10 hotels, 1 jeugdherberg en 3 campings, en daarnaast zijn er in de nabije omgeving veel 
huurchalets te vinden, maar haast is geboden! 
 
DTC (Driebergse Tourclub) organiseert voor de zevende keer op rij deze niet alleen mooiste, 
maar ook zwaarste toertocht van de Benelux. Afgelopen editie was de zwaarste tot nu toe, met 
op de 215 km maar liefst 4360 hoogtemeters!  En dat in een gebied op slechts 400 km vanaf 
Limmen. 
Het maximum aantal deelnemers is opgetrokken naar 1500. Het pittige parcours rondom Vianden is ijzersterk: rustige 
wegen vrijwel zonder autoverkeer, fraaie vergezichten en vriendelijke dorpjes. Vorig jaar wisten van de 1000 
deelnemers er 128 het tot een goed einde te brengen. Gelukkig kennen ook de kortere afstanden meer dan voldoende 
uitdaging!! De Jean Nelissen Classic is daarmee als geen andere tourtocht in de Benelux dé perfecte voorbereiding op 
Les Trois Ballons, La Marmotte en de Maratona des Dolomites. 
 
Inschrijving  
De Jean Nelissen Classic is een vrije tourtocht, waarvoor je via www.dtcnet.nl kunt inschrijven. Het inschrijfgeld 
bedraagt: € 10 voor de langste drie afstanden. Daarvoor krijg je bovendien uitgebreide verzorging onderweg (6 stops op 
de 215 km!). Voor groepen zijn er weer aantrekkelijke kortingen: € 1 p.p. bij 10 deelnemers, € 1,50 p.p. bij 25 
deelnemers of meer.  
Inschrijven kan tot 1 mei 2009. Indien de limiet dan nog niet is gehaald, is inschrijven bij de start ook nog mogelijk. Dan 
betaal je echter € 2,50 meer. 
 
De belangstelling voor de Jean Nelissen Classic is wederom toegenomen. Er zijn al meer dan 600 voorinschrijvingen! 
Bijna de helft van de inschrijvers tot dusver durft de 215 km aan. Dat betekent dat de training alvast is begonnen!. 
 
Accommodatie (verschillende hotels volgeboekt): 
kamers zijn nog wel verkrijgbaar bij Hotel Hubertushof in het Duitse Körperich, circa 5 km van Vianden gelegen. 
Ga voor de overige hotels in Vianden naar: www.vianden.lu. 
Op de campings Op dem Deich en Du Moulin wordt Nederlands gesproken en speciaal voor het JNC-weekend hebben 
we weer een aanbieding kunnen regelen: €15 voor 2 personen per nacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Start en aankomst 
‘Centre Culturel et Sportif LaRei', Rue du Sanatorium, Vianden. Douche- en kleedruimtes alsmede voldoende gratis 
parkeergelegenheid zijn 
voorhanden. 
 
(Bewerkt overgenomen van 
de Website DTC) 
Harry Wullings 

 

 

215 km 4360 m 7.00 - 8.00 uur  € 10 

165 km 3255 m 7.00 - 9.00 uur € 10 

135 k m 2520 m 8.00 - 10.00 uur € 10 

85 km 2000 m 8.00 - 10.00 uur € 7,50 

50 km 300 m 9.00 - 11.00 uur € 5 
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SCHAATSEN IN ZWEDEN 

Hollandse week in Östersund.  
 
De laatste week van Februari stond in het teken van de Hollandse week. Twee toertochten tot 
200 km, en een schaatsclinic met Thomas Gustafson en de dames van het Östersund marathon 
team Ook was er een clinic biatlon met voormalig Olympisch kampioen Tord Wiksten. Dit 
schaatsavontuur van IJsburo NL trok me wel en samen met broer Ton vlogen we naar Zweden. 
Al `s middags stonden we op het ijs. De baan was nog niet geheel geveegd zodat onze 
schaatssporen een mooi kunstwerk achter lieten in een maagdelijk wit sneeuwtapijt.  
De volgende dag, zondag, was een echte gezinsdag, veel gezinnen waren op het ijs.  
 
Het leek wel een pretpark er werden worsten en broodjes geroosterd op de permanente barbecues, kinderen speelden 
in het sneeuwkasteel, ook het ijshockeybaantje werd goed gebruikt. Kinderen in sleetjes en kinderwagens toerden met 
hun ouders over de baan sommige tot het eindpunt. Op deze winderige dag trokken wij ook de schaatsen aan. Het was 
wel uitkijken voor de traditionele Zweedse schaatsers met hun lange ijzers en schaatsstokken. 
 
Wat konden wij genieten op het mooie stuk ijs voor de wind, en vooral dat speciale geluid van onze ijzers dat en 
gesprek aan ging met het ijs. Dinsdag was een uitgelezen dag mooie zonnige dag met weinig wind. Gezellig met een 
hele groep lekker schaatsen. Thomas Gustafson en het dames marathonteam Östersund gaven wat tips. De beste tip 
kwam later op de dag, laat je noren thuis. De Zweedse schaats of de Salamon waar Ton en ik op reden gaan 
gemakkelijker over de hobbels en de scheuren heen. Na deze clinic met iedereen tijdens een lunch lekker nagepraat. 
 
Woensdag 27 Feb. Wij waren klaar om te starten voor de 200 km. Terwijl de sneeuwvlokken om ons heen dwarrelden 
liepen we naar de start waar we te horen kregen dat de baan door sneeuwval nog niet te berijden was. Een uur later 
konden we toch starten en wel met 6 man (Hollanders) het was bijna een op een pers en rijder, de KNSB, de Telegraaf, 
Fred Geers (toerisme) en de plaatselijke krant. Na 3 km reden we gebroederlijk onze eigen koers tegen de elementen: 
scheuren, wind en sneeuw. “Dit is echt natuurijs” met een heel mooi decor dat vaak veranderde door het mooie 
wolkenspel en de zon die zich af en toe liet zien. Het parcours had de vorm van een P met op het 13 km punt een 
stempel\verzorgingspost. Deze post had net als op het startpunt een grote barbecue warme bessensap, chocomel, 
brood en bananen. Na 9 ronden van bijna 23km. kwamen we samen als enige over de streep. Hier werden we 
opgevangen door het hele Östersund marathonteam en Heleen en Martine van het IJsburo. Jammer genoeg moesten 
de andere 4 eerder afhaken, één door materiaal pech en één door een blessure tijdens een val, voor de andere 2 was 
het te vroeg donker. Naast deze afstand werd er een uur na onze start nog 45 personen weg geschoten voor de overige 
afstanden vanaf 23 km. Ieder genoot op zijn eigen manier. Tegen de avond waren alle deelnemers weer gezellig bij 
elkaar op de Jägermeister party, hier werd aan het meer een sauna genomen met daarna een opfrisser in het wak. 
Doris Neelen uit Assendelft waagde zich als eerste kopje onder. Daarna lekker baden in de Hot tub (warme tobbe), aan 
het meer waar we de Jägermeister goed lieten smaken. Daarna nog een pres skaten waar we afscheid namen van het 
Östersund schaatsteam. De volgende dag een hele andere discipline een biatlon clinic. Na het oefenen met de 
langlauflatten en het schieten, werd er een wedstrijd georganiseerd in teamverband. 6 teams van 3 personen moesten 
strijden om de eer. Vanaf het moment dat we onze startnummers kregen werd iedereen ineens fanatiek tot grote 
vreugde van de organisatie. Deze bijzondere ervaring werd afgesloten met een lunch in de Arcturatoren waar we op 65 
meter hoogte genoten van een mooi uitzicht. Omdat het helder mooi weer was keek je bijna tot Noorwegen. Vrijdag de 
koudste dag, deden we rustig aan. Met 10 graden onder nul liepen we naar het ijs, waar mensen met kettingzagen een 
groot wak in het meer maakten. Dit was voor de gymles van de school. Kinderen moesten met kleren aan, met hun 
reddingsprikkers na eerst een moeilijke vraag te hebben beantwoord zich uit het wak redden. 's Middags onze 
langlaufspieren weer omzetten in schaatsspieren, om ons weer klaar te stomen voor de 200km die de volgende morgen 
op het programma stond. Met nu 8 deelnemers klonk om 7 uur een bescheiden klak uit het plastic startpistool. Het was 
toch weer anders dan woensdag. Nu moest wel de sneeuwbril op en de weer stevige wind kwam geheel van de andere 
kant. Opvallend was dat het eerste stuk van het ijs zeer stroef was. Halverwege de tocht werd het druk op het ijs. Niet 

alleen toerrijders op de overige afstanden, maar ook veel gezinnen trokken erop uit. Het was 
goed uitkijken dat je niet gespietst werd aan een der stokken van de traditionele schaatsers uit 
Zweden. Ruim 8 uur later, iets sneller dan woensdag waren we weer de enige die de finish 
haalde. Iedereen kon toch terug zien op weer een geslaagde tocht, de veel verwachtte sneeuw 
bleef uit, wel waren er meer valpartijen. Ook bij ons, maar ongelukken bleven gelukkig uit. 

 
De laatste dag nog even naar het meer, waar we al vroeg de geur van smeulend hout en gebraden worsten roken. Het 
was promotie dag voor de hondenslee sport. Zodra de honden voor de slee werden gespannen, jankte ze van ongeduld. 
En voor mij was dit het laatste rondje op het meer. Het voelde als een ererondje op die slee na een schitterende week 
georganiseerd door IJsburo NL. Met ruim 650km en een mooie herinneringstulp van de fam. Neelen konden Ton en ik 
tevreden op het vliegtuig stappen. 
 
Jan Veldt  
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WEBSITE GROOT SUCCES 

Onze website www.tourclublimmen.nl was 1 februari jl. een jaar in de lucht. Hieronder een overzicht van een aantal 
statistieken. In het eerste jaar hebben we 2.144 bezoeken gehad. Een gemiddelde van bijna 180 per maand. De top 
drie van meest bezochte pagina’s zijn de “welkomstpagina” (main), “nieuws” en “foto’s”. 
Wil je een bericht laten plaatsen, mail dan naar info@tourclublimmen.nl. 
 
Ruud van der Neut 
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Triangeltocht  2008 

Ronde van Noord-Holland 2008 

Kroone-Liefting Tour  2008 


