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Nieuws vanuit het bestuur 
 

Beste fietsvrienden,  

 

Het seizoen is voorbij en met genoegen kijk ik terug op 

de sluitingstocht. Lekker gefietst en ook nog even 

gezellig bij elkaar na de tocht. Dat gezellig bij elkaar zal 

ook het gevoel zijn van onze trouwe sterrit rijders. Het 

weer was slecht, maar ze wisten toch het clubhuis te 

vinden voor de traditionele afsluiting met de Chili Con 

Carne maaltijd. TFC Weesp mag zich gelukkig prijzen 

met onze leden en aanhang, die zich inspannen om op 

maandagmiddag de enthousiaste sterritrijders te 

ontvangen. Vooral veel toerfietsers, die lid zijn van 

andere verenigingen weten ons te vinden en waarderen 

blijkbaar de wijze waarop ze ontvangen worden. Graag 

wil ik Arie Heijnes en zijn trouwe schaduw Dirk Lodder, 

Paula de Wee en Jan de Wee heel hartelijk bedanken 

voor al hun inspanningen, ook dit seizoen weer. Hopelijk 

vergeet ik niemand. Ik weet dat Arie zich soms zorgen  

maakt over de toekomst van de sterritten en dat moeten 

we ook met elkaar delen, maar voorlopig zijn wij heel blij 

met de degelijke wijze waarop alles geregeld is. De 

feestdagen komen in zicht en mij rest om jullie allemaal 

ook namens mijn mede bestuurders en  commissieleden 

heel fijne feestdagen te wensen en in het nieuwe jaar 

hoop ik jullie allemaal op de Nieuwjaars receptie weer 

te ontmoeten om samen het glas te heffen op een 

goed fietsseizoen 2013. 

 

Tjebbe Bosma. 

 

 

 

 

Verjaardagen   december / januari 
 

5  dec. Ralph Odijk 

6  dec. Leo Smeekes 

11 dec. Hans Kuijl 

11 dec.  Harold Prakken 

31 dec. Ria Duijnmaijer 

3   jan. K. Grandia 

5   jan. Marc de Vries 

8   jan. Dirk Ridder 

14 jan. Ko Anthonisse 
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20 jan. Jan Calis  

22 jan. Ferry Ortiz Aldana 

26 jan.  Willy Verweij 

27 jan.  Alma Mafait 

30 jan. Ingrid de Vries 

 

Wij wensen deze leden een vrolijke, 

sportieve  en gezonde verjaardag 

toe. 

 

 

 

 

Ziekenboeg 
In de ziekenboeg wil ik deze keer 

vermelden dat Arie Heijnis een 

ongeluk met de auto heeft gehad, 

buiten zijn schuld. Hij is nu 

herstellende van pijnklachten in nek 

en rug. We wensen hem een spoedig 

herstel toe. 

 

 
 

 

Gereden kilometers 
doorgeven 

 
Alle leden worden opgeroepen om 

hun gereden kilometers in 2012 op 

te geven voor het 

clubkampioenschap en de wereldbeker. 

U kunt dit doen door voor 31 december een mail te 

sturen naar Egbert van der Heide 

heidemud@kpnplanet.nl 
 

Op de website kunt u de stand zien van veel leden van 

de vereniging en de uitdaging is om ook een plaats te 

krijgen tussen deze geweldige fietsgenieters, die al 

zoveel jaren weten wat het plezier van onze sport is. 

 

Op de jaarvergadering op 14 februari 2013 zullen de 

prijzen worden uitgereikt. 

 

 

 

 

Nieuwjaarsreceptie  

 

Bestuur en Commissieleden van TFC 

WEESP Wensen u alvast Gezellige 
Kerstdagen, een knallende jaarwisseling 

en een gezond 2013. 
 
Om elkaar persoonlijk de beste wensen over te brengen 

houden we voor alle leden met partner en eventueel 

andere geïnteresseerden in de wielersport een 

Nieuwjaarsreceptie op 6 januari om 14.00 uur in het 

clubgebouw aan de Papelaan in Weesp. 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Thema avond van de NTFU. 
 

Femke, onze ledenadministrateur en uw voorzitter 

hebben woensdagavond 7 november jl. in Almere één 

van de landelijke thema avonden van de NTFU 

bezocht. Voor Femke extra leuk omdat zij daar 

collega’s van de NTFU ontmoette. Het is alweer bijna 

een half jaar geleden, dat zij uitgenodigd is om plaats 

te nemen in de commissie kwaliteit en veiligheid bij 

de toertochten. De NTFU was op zoek naar met name 

vrouwen en Femke is die uitdaging aangegaan. Ik wil 

dit graag benoemen, omdat enerzijds wij als 

vereniging kritisch tegen ons lidmaatschap van de 

NTFU aankijken en anderzijds leden er blijkbaar toch 

een uitdaging in zien om in groter verband met het 

toerfietsen bezig te zijn zonder daarin door de club 

aangestuurd te worden. 

  

 

De beide thema’s, die wij hebben bezocht waren: 

 Ledenwerving  

 Veiligheid, aansprakelijkheid en verzekering. 
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Bij de beide thema’s werd door 

specialisten van de NTFU kennis 

ingebracht en gebruik gemaakt van 

de opgedane ervaringen door diverse 

verenigingen. Deze wisselwerking 

bracht een levendige discussie op 

gang en uiteindelijk bleek het niet zo 

simpel het afgesproken tijdspad te 

volgen en liep het allemaal aardig 

uit. De presentatie op papier en het 

handboek wat de NTFU over deze 

onderwerpen heeft samengesteld, 

geeft ons zeker handvatten voor de 

toekomst. 

Belangrijk voor ons als vereniging is 

bij ledenwerving vooral het werven 

van de andere sekse. Daar liggen 

mogelijkheden om onze vereniging 

te laten groeien. Wel moeten wij dan 

goed in groepen gaan denken en  

 

 
 

ons stipt houden aan afspraken over 

snelheden en gedrag. Bij veel van 

onze collega verenigingen blijkt dit 

onderwerp (ook) niet altijd even 

goed te gaan. Dames worden vaak 

afgeschrikt door het haantjes 

gedrag. Natuurlijk hebben wij daar 

bij onze vereniging geen last 

van(??). Ik verzeker jullie dat de 

discussies best heel leuk maar zeker ook zinvol waren. 

Bij veiligheid, aansprakelijkheid en verzekering gingen 

mijn hele korte haartjes af en toe heel aardig recht 

overeind staan. 

 Wat denken jullie bijvoorbeeld van de claim die 

een toerfietser, die bij ons een tocht komt rijden, 

indient omdat de TFC Weesp een gat in de weg 

op de route niet aangegeven heeft met een 

bord?? 

 Een toerfietser rijdt bij ons eigenwijs een tocht 

zonder helm en dient een aanklacht in tegen de 

TFC Weesp, nadat hij gevallen is en hoofdletsel 

heeft opgelopen. Hij vindt namelijk dat hij niet 

voldoende gewezen is door onze organisatie op 

het risico dat hij loopt met het niet dragen van 

een helm. 

Dit lijkt een soap, maar helaas het zijn serieuze lopende 

zaken. Gelukkig is het wel zo, dat wij als vereniging en 

ook de bestuursleden en commissieleden daar voldoende 

voor verzekerd zijn. Maar dat neemt niet weg dat wij bij 

alles wat wij doen en laten toch even moeten stil staan 

bij onze verantwoordelijkheden en daarom zullen wij als 

bestuur met voorstellen gaan komen om voor de 

toekomst met een veilig gevoel onze tochten te kunnen 

organiseren. 

Hierbij denken wij aan: 

 Trainen en aanstellen van wegkapiteins. 

 Training in peloton fietsen 

 Opleiden van fiets trainers om nieuwe leden te 

begeleiden. 

 

 

 

Natuurlijk hebben we daar vrijwilligers voor nodig. 

Femke geeft het goede voorbeeld en geeft een stuk van 

haar vrije tijd aan een organisatie, die in een groot 

verband zijn best doet. (Kritisch blijven wij overigens 

over de hoogte van de contributie.) Ik hoop dat er uit 

onze vereniging zich leden melden om met ons dit op 

te pakken.  

 

Tjebbe Bosma. 
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TFC Weesp, wat is jouw 
bijdrage? 

 

 

Als lid van TFC Weesp delen we een 

gezamenlijke passie. De liefde voor 

het fietsen. En het mooie van onze 

vereniging is: het maakt niet uit hoe 

je die passie beleeft. Er is plaats 

voor iedereen; of je nu met je M-

bike een recreatieve fietstocht 

maakt, onderbroken door een stop 

bij een gezellig terras, of je rijdt 

toertochten op je full carbon racer. 

Als lid van TFC Weesp bent u feitelijk 

consument. Je betaalt een paar 

tientjes per jaar aan contributie; in 

ruil daarvoor neem je af wat je 

goeddunkt. Je fietst mee met de 

georganiseerde toertochten, of je 

neemt deel aan een andere activiteit. 

Maar staat u er wel eens bij stil hoe 

al die activiteiten tot stand komen?  

Wie bepaalt de routes? Wie zet de 

informatie er over op internet? Wie 

stelt de Nieuwsbrief samen? Hoe 

komen die pijlen langs de route te 

hangen? En wie haalt ze daar 

eigenlijk weer weg? 

Wat ik hiermee wil zeggen is: er 

komt nogal wat bij kijken voordat u 

kunt meefietsen bij de vereniging.  

 

Gelukkig zijn we binnen de 

vereniging gezegend met een aantal 

zeer actieve leden die zich ten volle 

inzetten om al die activiteiten 

mogelijk te maken, zodat u als 

consument kunt kiezen wat u afneemt. Deze actieve TFC 

Weesp-leden verdienen grote waardering voor hun inzet! 

Maar het is met TFC Weesp zoals met vele verenigingen: 

het aantal actieve vrijwilligers is klein en wordt door de 

ledengroei steeds kleiner ten opzichte van het totaal 

aantal leden. De fietsschoen begint steeds meer te 

wringen.  

Het roer – of zo u wilt het fietsstuur – moet om.  

Een vereniging kan er alleen zijn vóór zijn leden – voor u 

dus –, met inzet dóór zijn leden, door ú dus! Zonder de 

inzet van een groot aantal leden komt de 

maatschappelijke rol die onze vereniging vervult, 

namelijk het bevorderen van de fietssport in Weesp en 

omstreken, in de breedste zin van het woord, 

onherroepelijk in het gedrang. 

Wellicht denkt u nu meteen: “Ik heb helemaal geen tijd 

voor een actieve rol binnen TFC Weesp.” Dat kan. Maar 

die actieve rol hoeft niet veel tijd te kosten. Die kan 

bijvoorbeeld bestaan uit het één keer per jaar uitpijlen 

van een route, of een keer een activiteit 

medeorganiseren, een artikeltje of persbericht schrijven, 

een keer als voorrijder fungeren, of misschien weet u 

een prachtige route over net dat éne weggetje dat 

niemand behalve u kent, en wilt u dat graag met 

anderen delen. En al is het maar iets kleins: alle hulp is 

welkom; vele handen maken licht werk! Fietsen is voor 

velen van ons – ook voor mij – dé gelegenheid om je 

gedachten eens lekker de vrije loop te laten. Laat de 

volgende keer dat u op de fiets zit uw gedachten eens 

gaan over de vraag: “Waar ben ik eigenlijk goed in?” En: 

“Hoe kan ik mijn kwaliteiten ten bate van de vereniging 

inzetten?” Ik nodig u van harte uit uw ideeën en 

gedachten met mij, of met één van de andere 

bestuursleden te delen. Laat maar komen!

Op de jaarvergadering op 14 februari zullen we alle 

taken weer verdelen. 

 

Reacties zie ik graag vooraf tegemoet via: 

wimspek@gmail.com 
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