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De veiligheid bij onze fietstochten 
  

Bij onze vereniging is het dragen van een helm wel 

algemeen geaccepteerd, maar er worden soms wel 

gevaarlijke capriolen uitgehaald tijdens het fietsen. 

Veiligheid is en blijft een verantwoordelijkheid van 

ons allemaal, want de gevolgen kunnen groot zijn en 

erg nadelig uitpakken. Zeker als anderen het 

slachtoffer worden. Het aantal doden in het verkeer 

is in 2011 weer toegenomen en daarbij was de fiets 

een van de oorzaken.  

Van de NTFU kregen we informatie dat er elk jaar 

4100 wielrenners zich melden bij de spoedeisende 

hulp van de ziekenhuizen.  

Ik wil daarom iedereen vragen om in het geval van 

gevaarlijk handelen, elkaar erop aan te spreken en 

elkaar te corrigeren. Voorkomen is beter dan 

genezen. 

Wim van der Spek 

Secretaris  

   

 
 

Ziekenboeg 
 
Bij het dinsdagavond fietsen is Marleen Kuil 

slachtoffer geworden van een valpartij in de groep. 

Ze heeft haar hand daarbij zwaar gekneusd maar 

er is niets gebroken. We wensen haar beterschap 

en een snelle terugkeer in de groep op dinsdag. 

 
Jan de Wee is nu voor 6 maanden onder 

behandeling van een Chemokuur. Wat de gevolgen 

daarvan zijn moeten we afwachten. We wensen 

hem sterkte in de strijd. 

 

 

 

 

 

 

 

Verjaardagen Mei 
 

4 mei  Wim Gompelman 

5 mei Fred van Dam  

7 mei  Karin Battem 

7 mei Albert Oosterhof 

16 mei Arnoud van Straaten 

19 mei Ynse Jongmans 

20 mei Hans Simonis 

22 mei  Henk Lelieveld 

   

Wij wensen deze leden een vrolijke, sportieve  en 

gezonde verjaardag toe. 

 

 

http://www.tfcweesp.nl/
mailto:wimspek@gmail.com
http://www.tfcweesp.nl


 

 

Zondag 20 mei de          
Drie Provinciën Tocht   

 

Een volledig uitgepijlde tocht over 

4 afstanden (40, 65, 90 en 130 

km). Voor alle afstanden zijn 

duidelijke beschrijvingen 

beschikbaar. Deze tocht wordt 

georganiseerd door de 

Toerfietsclub Weesp samen met 

Toerclub Avanti uit Alphen aan den 

Rijn. 

Er zijn een viertal prachtige en 

veilige routes uitgezet in het 

Groene Hart van 40, 65, 90 of 130 

km. 

De starters in Weesp op de 

grootste afstand hebben de 

stempelpost in het clubhuis van 

Avanti, de starters in Alphen 

stempelen in Weesp. Voor de 65 

en de 90 km zijn er 

gemeenschappelijke 

stempelposten.  

Voor de 40 en 65 km kan er 

gestart worden tussen 8:30 uur en 

13:00 uur. Tussen 8:00 en 10:00 

uur kunnen de 90 km rijders en de 

kilometervreters van de 130 km 

van start.  

 

 

 

 

 

 

 

 NK Toerfietsen  
 

Op 25 augustus wordt het Nederlands 

Kampioenschap toerfietsen weer gehouden in 

Nunspeet. Afgelopen jaar heeft een team namens de 

vereniging meegedaan en dit jaar zouden we dat 

weer graag willen doen. Wie heeft er zin in een leuk 

dagje fietsen in een mooie omgeving. 

Voor meer info over het NK kijk op de website van de 

Volharding in  

 Nunspeet: 

http://www.tcdevolharding.nl/ 

of               

http://www.ntfu.nl/kalender/nktoerfietsen.aspx  

  
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij de 

Secretaris. De eerste 4 leden hebben zich gemeld 

dus er zijn nog plaatsen in het team te vervullen 

 

 

 

 
 

 
 

 
Verkiezing leukste sportvereniging 

van Weesp 
 

In de tussenstand op 1 mei van de verkiezing van 

de leukste sportvereniging van Weesp stonden we 

dus echt in de TOP 10! Ik weet niet hoeveel 

verenigingen meedoen, maar dit is alvast een leuk 

gegeven.  

Even afwachten wat de eindstand wordt? 

 
http://leukstesportvereniging.nl/weesp  
 

 

 

 

 

Fiets en Geniet langs de Moezel 
 

Vanuit de fietsclub in Almere zijn we 

benaderd of er bij ons ook personen zijn die 

met hun mee willen op een fietsvakantie 

langs de Moezel op 20 augustus. Onderstaand 

de informatie waar u op kunt reageren via 

Laurens van de NES ut Almere. 

laurens@vandenes.nl tel. 036 5378692 

 

Offerte groepsreis Fietsen langs de Moezel 

 

5-daagse Innergy fietsreis met verblijf in 3-

sterren hotel Pistono in Dieblich 

Aantal personen : vanaf 26 personen 

Vertrekdatum : 20 augustus 2012 

Reisduur : 5 dagen 

Vertrekplaats(en) : Almere 

Bestemming : Duitsland – Dieblich 

http://www.tcdevolharding.nl/
http://www.ntfu.nl/kalender/nktoerfietsen.aspx
http://leukstesportvereniging.nl/weesp
mailto:laurens@vandenes.nl
http://www.boretti.com/


Accommodatie : Hotel Pistono 3* 

Accommodatie 

Al 135 jaar begroet de familie 

Pistono elke keer weer tevreden 

klanten. Het hotel staat in de 

wijde omgeving bekend om haar 

goede keuken. Gelegen in het 

centrum van het sfeervolle 

moezelplaatsje Dieblich, midden in 

het wijngebied van de Moezel. Op 

loopafstand van het hotel bevindt 

zich een bushalte. De afstand 

vanaf Utrecht is ca. 340 km. 

Het hotel beschikt over een 

receptie, lift, café, restaurant, 

sfeervolle wijnkelder, een overdekt 

zwembad (gratis) 

en een sauna (tegen betaling). 

Alle kamers beschikken over een 

televisie, gratis kluisje en een 

badkamer met douche, toilet en 

haardroger. 

Reissom 

De prijs per persoon bedraagt bij 

30 personen € 419 

Inclusief: 

– reis per Comfort Class 

fietstouringcar 

– tolgelden, toeristenbelastingen 

en  reserveringskosten 

– ervaren chauffeur 

– fiets-/reisbegeleiding Laurens 

van de Nes 

– verblijf in 3-sterren hotel Pistono 

– 2-persoonskamer met bad of 

douche en toilet 

– hotelverzorging op basis van  

halfpension 

– het beschreven excursieprogramma is in overleg 

samen te stellen 

- fietshuur (innergyfiets) 

Niet inbegrepen: 

- niet genoemde maaltijden 

- entreegelden 

- facultatieve excursies 

- eventuele verplichte plaatselijke gidsen 

- reis- en annuleringsverzekering 

- bijdrage Calamiteitenfonds (per boeking van 

maximaal 9 personen € 2,50) 

Optionele toeslagen 

- 1-persoonskamer: € 40 p.p. 

- reisverzekering: € 1,60 p.p. per dag (basis) + € 

3,50 poliskosten 

- annuleringsverzekering:5,5% van de reissom + 

9,7% ass. belasting over premie + € 3,50 

poliskosten 

Calamiteitenfonds 

toepassing als de reis wordt doorverkocht of als er 

een toeslag/commissie boven op de door ons 

geoffreerde prijs wordt geheven. 

Uw fiets 

De innergyfiets beschikt over 24 versnellingen en 

trapbekrachtiging. Deze sportieve fiets, fietst ook 

zonder trapbekrachtiging uitstekend. Beschikbare 

framehoogtes: dames 48-, 53-, of 57- cm. Bij 

herenfietsen beschikken we over framehoogte 53-, 

57- of 61-cm. De fietsen zijn geschikt voor 

deelnemers van 1,60 m tot 1,95 m. NB: de fietsen 

zijn niet voorzien van fietstassen. 

Er kunnen fietstochten gemaakt worden van 35 a 55 

km per dag 

Dus genoeg tijd om terrasjes op te zoeken 

De bus is er trouwens de hele week bij ons en brengt 

ons altijd naar een leuke locatie ook bij slecht weer, 

dan wordt het een busexcursie. 

 

 
 

 

Fietservaring van Riek en Wim in Spanje 
en Portugal 

 

Om een einde te maken aan de koude 

wintermaanden zijn wij in maart en april met de 

auto en caravan naar Spanje en Portugal gereisd 

om alvast van mooi weer te kunnen genieten. 

Maar aan het begin van de reis hebben wij nog 

nachtvorst gehad en moest alles uit de kast 

worden gehaald om het ‘s nachts warm te krijgen. 

Aangekomen in Sevilla konden dan toch de 

zomerkleren worden aangetrokken. 

We hadden fietsen meegenomen zodat we ook 

konden fietsen. Ons eerste ritje was van de 

camping naar Sevilla. Dat fietst toch wel wat 

anders dan in Nederland. Over de weg waar de 

auto's hard langs je heen rijden. Kom je dan in de 

richting van de stad,dan zijn er zo waar fietspaden 

aangelegd. Maar de op- en afritten zijn soms net 

zo hoog als de stoep en dan moet je weer aan de 

linkerkant fietsen. Feit is wel dat je bij de zebra 

kan oversteken en dat auto's daar altijd voor 

stoppen. In Sevilla is het hier en daar heuvelig dus 

dat vraagt enig schakelwerk. Wel heerlijk om in 

maart al in korte broek te kunnen fietsen.  

http://www.dehaanwielersport.nl


 

Na Sevilla reisden we naar El 

Rocio. Deze plaats ligt bij een 

prachtig natuurgebied waar zelfs 

nog lynxen voorkomen.  

 

 

 

 

We konden daar heerlijk fietsen: 

een deel over een verkeersweg 

maar later over verkeersluwe 

wegen waar wij velden vol 

sinaasappelbomen zagen en 

bloeiende amandelbomen Het was 

hier licht heuvelachtig fietsen. Ook 

zijn we daar een keer richting het 

strand gefietst. De badplaats leek 

wel een spookstad. De meeste 

huizen stonden leeg. Blijkbaar 

worden die alleen maar in het 

hoogseizoen bewoond. Ook was 

daar een arena waar 

stierengevechten worden 

gehouden. 

 

Onze volgende stop was bij  

Quarteira in de Algarve. Onze 

eerste fietstocht was naar Faro. De  

heuvels werden hier op sommige plaatsen al wat 

pittiger. Het verkeer op de weg was erg druk dus bij 

de eerste mogelijkheid om rechtsaf te slaan deden 

we dat meteen. We kwamen tot onze verbazing in 

een schitterend natuurgebied terecht met een 

prachtig aangelegde golfbaan. Maar aan het einde 

van de golfbaan hield ook de weg op. Wij hadden 

geen zin om het hele eind terug te fietsen en 

besloten verder te gaan over een smal pad. We 

kwamen in de bush bush met hobbels en gaten. Het 

was echt iets voor Mark om daar te gaan rossen op 

zijn MTB. Voor onze fietsen was het niet te doen, dus 

lopen geblazen. Aan het einde belandden we bij een 

hek. Gelukkig was daar wel een opening in zodat we 

onze weg konden vervolgen. De weg was niet 

verhard, zodat wij voorzichtig moesten fietsen. Het 

was een mooi natuurgebied. Uiteindelijk kwamen we 

langs het vliegveld van Faro. 

Faro zelf is verder niet bijzonder. Op de terugweg 

besloten we ook weer binnendoorweggetjes te 

nemen. Zo kon het gebeuren dat we doodliepen op 

een sinaasappelplantage, maar leuk om te zien hoe 

de mensen daar leven en aan het werk zijn. Verder 

een tocht gemaakt naar Albufeira. Op dit moment 

waren de stranden nog leeg. Ik denk dat het in de 

zomer wel anders is. 

Daarna naar Lissabon. Daar begon het echte 

(klim)werk. We stonden op een heuvel met uitzicht 

op zee. Langs de kust loopt een mooie weg (met 

fietspad) Een schitterende route met lichte heuvels. 

Wij zijn op de fiets naar Lissabon geweest. Was ruim 

25 km fietsen van de camping. Langs de Taag kun je 

ook goed fietsen, deels over een fietsroute over de 

wandelpromenade en dan kun je meteen de eerste 

bezienswaardigheden zien, zoals de toren van Belem 

en het grote Christusbeeld en de brug.  

 

Wim had ook bedacht dat we naar Sintra konden (op 

500 m hoogte). Een schitterende route door de 

heuvels, maar voor mij wel een uitdaging want ik 

had nog nooit zo'n beklimming gedaan. Het was 

ruim 28 km dus ik stond versteld van mezelf dat ik 

dat voor elkaar had gekregen. 

We waren ook een keer met de auto naar de meest 

westelijke punt van Europa geweest: Cabo di Roca. 

Toen leek het me leuk om daar ook een keer met 

de fiets geweest te zijn. Dus zo gezegd zo gedaan. 

Ik heb wel behoorlijk mijn best moeten doen en 

ging soms niet harder dan 8 km, maar heb niet 

hoeven afstappen en het geeft wel voldoening als 

je het gehaald hebt. 

Verder hebben we nog gefietst in de omgeving van 

Nazare. Deze badplaats is te vergelijken met 

Noordwijk. De vrouwen lopen hier nog in 

traditionele Portugese kleding. Ook hier waren de 

stranden nog leeg. Op de terugweg naar huis 

wilden we nog van de camping naar Madrid op de 

fiets maar dat was vanwege het enorme wegen- 

verkeersnet niet te doen. 

Uiteindelijk hebben we toch ruim 600 kilometer 

gefietst en dachten wij toen we terug waren in 

Nederland dat we in de korte broek konden 

fietsen. Maar we moeten nog even geduld hebben. 

Eens wordt het mooi weer! 

 

Wim en Riek 

 

 

http://www.boretti.com/

