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Nieuws vanuit het bestuur 
  

 Het bestuur is in mei weer bij elkaar geweest 

en heeft alle belangrijke onderwerpen 

besproken. We hebben o.a. besloten dat we 

meer aandacht aan de veiligheid van onze 

tochten gaan besteden. We roepen alle leden 

op om “structureel”, dus altijd elkaar te 

waarschuwen bij gevaarlijke situaties of 

onverwachte gevaren. We hebben signalen 

dat dit niet altijd gebeurt, en dat levert soms 

extra risico's en/of valpartijen op. Ook willen 

we een training organiseren waarbij we NTFU 

trainers inschakelen, om onze leden nog 

meer aandachtspunten van veilig fietsen in 

een groep te leren. Later zult u meer 

informatie hierover ontvangen. 

 Met Ko Anthonisse hebben we een gesprek 

gehad en afgesproken dat hij Jan Robben en 

Mark Zwart gaat helpen met het beheer van 

de Website. Wij zijn daar blij mee en roepen 

alle leden nogmaals op om interessante 

informatie door te sturen naar de redactie. 

 Tijdens de Emma lentetocht is een lid van 

de NTFU langs geweest en heeft hij de 

organisatie van de tocht beoordeeld. Na 

afloop heeft de voorzitter een gesprek met 

hem gehad en enkele kritiekpunten 

doorgenomen. We wachten de officiële 

rapportage nog af en dan zullen we daarvan 

verslag doen. 

Wim van der Spek 

Secretaris  

   

 
 

Ziekenboeg 
 

 Jan de Wee heeft de eerste Chemokuur 

gehad, maar dat is niet goed gegaan. De 

behandelingen zijn gestopt en ook heeft hij 

nog een virus opgelopen. We wensen hem 

sterkte in de strijd. 

 

Jan de Wee is dinsdag 19/6 opnieuw 

geopereerd. Zijn hart ritme slaat regelmatig 

op hol en er is nu een apparaatje in zijn 

borstkast aangebracht, wat de 

hartfrequentie moet reguleren.  

De operatie is geslaagd en Jan klonk 

vanmiddag heel positief. ( Hoe bijzonder, 

het houdt niet op bij Jan.)

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


Verjaardagen Juni 
 

2   juni Jan de Wee 

14 juni Jan de Rooij 

19 juni J.C. Visser 

21 juni T. de Lange 

25 juni  Peter Duijnmaijer 

   

Wij wensen deze leden een vrolijke, 

sportieve  en gezonde verjaardag 

toe. 

 

 

 

Zondag 24 juni De 
Markermeer en 

Oostvaarderstocht  
 

Beste fietsvrienden en 

-vriendinnen, 

 

Op zondag 24 juni wordt de tocht 

Rondom het Markermeer 

georganiseerd. Er zijn afstanden 

van 160, 90 en 40 km. 

 

Alle routes beginnen met het fraaie 

nieuwe fietspad over de dijk van 

Maxis naar Muiden. De tocht 

Rondom het Markermeer spreekt 

altijd tot de verbeelding. Wij rijden 

linksom: eerst naar Lelystad, de 

stempelpost op de dijk naar  

Enkhuizen, verder naar Hoorn (kan 

nu over de dijk tot Oosterleek), door Edam en over 

IJburg weer naar huis.  

De 90 km gaat langs het Markermeer en helemaal 

rondom de prachtige Oostvaardersplassen. De 40 

km langs het Markermeer naar het gezellige 

vestingstadje Naarden.  

De complete 160 km is gepijld (niet aangekondigd 

in de NTFU-kalender). De 90 km is volledig gepijld. 

De eerste helft van de 40 km is gepijld, verder 

wordt op beschrijving gereden. 

Voor de 160 km kan er gestart worden tussen 8:00 

uur en 8:30 uur. 

Tussen 8:30 en 9:30 uur kunnen de 90 km rijders 

van start. 

Tussen 8:30 en 11:00 uur kunnen de 40 km rijders 

van start. 

Inschrijfgeld 160 km € 4,00, andere afstanden € 

3,00. Leden van de NTFU krijgen altijd 1 euro 

korting. De start is vanuit het clubhuis van de TFC 

Weesp aan de Papelaan 126, 1382RP Weesp. 

 

Tot zondag 24 juni! 

 

Jan Robben 

Toercommissie 

NK Toerfietsen 2012 
 

Het NK toerfietsen wordt dit jaar op 25 augustus in 

Nunspeet georganiseerd. Het is een goed 

georganiseerd evenement waarvoor zich inmiddels 

al 20 deelnemers van TFC Weesp hebben 

aangemeld. We zijn er trots op dat Weesp goed 

vertegenwoordigd zal zijn op het NK. Als je ook 

mee wilt doen dan graag aanmelden voor 1 juli, 

(bij de secretaris) zodat we daarna  de team-

indeling kunnen maken en de snelheden 

vaststellen die we willen rijden. Martin Visser heeft 

al een compleet team geformeerd en er zijn nog 

plaatsen beschikbaar in andere teams. 

 

http://www.dehaanwielersport.nl/


Verkiezing leukste 
sportvereniging van 

Weesp 

 

In de tussenstand op 1 juni van de 
verkiezing van de leukste 
sportvereniging van Weesp stonden we 

dus echt in de TOP 10!  hier de lijst 

in willekeurige volgorde. 

1. 
Weesper Zwem- & Poloclub 

Triton 

2. Toer Fiets Club Weesp 

3. Weesper Tennisclub 

4. Watersport Vereniging Weesp 

5. Weesper Carrousel Groep 

6. 
Weesper Watersportvereniging 

'De Zeemeermin' 

7. Weesper Schaakclub 

8. Weesper Korfbal Argus 

9. 
Weesper Volks Gymnastiek 

Vereniging ('W.V.G.V. ') 

10. Badminton Club Weesp 

 

 
Even afwachten wat de eindstand 
wordt. Je kan je stem nog uitbrengen 
tot 1 juli, dus DOEN. 

 
http://leukstesportvereniging.nl/weesp  
 

 

 

 

 

Complete  verrassing voor Jan de 
Wee                       

Tijdens de 8ste wielerronde van Weesp hebben wij 

weer kunnen genieten van een enorme strijdlust in 

alle 4 de categorieën. Het organiseren ervan heeft 

zoals jullie zullen begrijpen door mijn gezondheid 

heel wat hindernissen gekend. Maar met hulp van 

WTC de Amstel  en speciaal de assistentie van Bart-

Jan van Barneveld, die de plaats heeft ingenomen 

van Ton de Groot die het na 5 jaar wel voor gezien 

wilde houden. Ik moet wel zeggen dat ik met Ton 

een enorme leuke tijd heb gehad.  

 

Nu ik een behoorlijk jasje heb uitgedaan, en de 75 

nu alweer 2 weekjes ben gepasseerd, is het ook tijd 

geworden het stokje aan jongeren over te dragen. 

Net als bij de TFC Weesp zal ik ook bij de 

wielerronde van Weesp niet geheel aan mijn latten 

trekken, maar mij op een wat kleinere schaal mijn 

capaciteiten als de man van de Public Relations 

inzetten. Ik kan niet helemaal stil gaan zitten 

achter de geraniums.  

 

Dat ga ik nu samen doen met: 

 

Auke Broex    KNWU zaken  

Judith Rem    penningmeester  

Bart-Jan van Barneveld   parcoursbouw  

Ron van de Water   calamiteiten en verkeer 

Bert Gentenaar   materiaal. 

 

Om er een niet te lang verhaal van te maken, komt 

ik op de verrassing terecht. Tijdens de start van de 

Amateurs 40- en de junioren, werd mij verzocht 

even naar de start te komen. Tot mijn verbazing 

stond Paula bij het podium i.p.v. bij de stand van 

Duchenne Heroes. 

 

En toen gebeurde het, Ron van de Water nam  het 

woord en verzocht Paula en mij even op de 1ste 

plaats van het podium te gaan staan. Dat was voor 

ons beide al een hele ervaring, want wij hadden in 

die 53 jaar nog nooit samen op het schavotje 

gestaan.  

 

Daarna vervolgde Ron zijn verhaal door het 

opsommen van mijn verdiensten voor de 

Wielerronde van Weesp en de vele  activiteiten 

betreffende de tijdritten langs het Amsterdam Rijn 

Kanaal. Hij vervolgde met: het bestuur van WTC 

de Amstel heeft naar aanleiding van deze 

inspanningen, besloten Jan de Wee het ERE 

lidmaatschap te verlenen. 

 

Dit was iets wat ik nooit had verwacht, de emotie 

was dan ook daar. Ik ben zoals u zult begrijpen 

heel trots op alweer een erkenning in deze vorm. 

Het doet mij helemaal goed , dat het verkregen 

ERE lidmaatschap bij zowel de Moeder vereniging 

WTC de Amstel als bij de Toerfietclub Weesp aan 

mij is verleend. Ik zal in alle opzichten het jaar 

2012 niet snel meer vergeten. 

 

Jan de Wee 

 

http://leukstesportvereniging.nl/weesp
http://www.boretti.com/


Verslag 5e Emma’s 
Lentetoer 2012 

Fietsen voor het professor Voûte 

Fonds van het Emma 

Kinderziekenhuis AMC. 

Bij het clubhuis van de Toerfiets 

Club Weesp verzamelden zich 75 

fietsers. Doel is een sportieve 

prestatie neer te zetten en 

gelijktijdig in de slipstream een 

mooi sponsorbedrag bij elkaar te 

fietsen voor het Tom Voûte Fonds 

van het Emma Kinderziekenhuis 

AMC. De toercommissie van de TFC 

Weesp had weer drie prachtige 

routes uitgezet door de Gooi en 

Vechtstreek van 35, 70 en 100 

kilometer lang. 

De prima uitgepijlde tochten leiden 

de fietsers via de Gaasp en de 

randen van de Bijlmermeer naar 

Abcoude. Als eerbetoon passeerden 

de deelnemers daarbij het Emma 

Kinderziekenhuis en het Ronald 

McDonaldhuis. Het is moeilijk te 

vatten dat kinderen, soms al op 

heel jonge leeftijd, kanker krijgen. 

Overleven ze de ziekte, dan is dat 

vrijwel altijd met blijvende 

gevolgen. Veel aandacht van de 

doktoren en wetenschappers gaat 

uit naar het beperken van die 

gevolgen door de behandelingen 

steeds verder te verbeteren. 

  

Na Abcoude ging het via de Ronde Hoep richting 

Vinkeveen en Breukelen. Er stond een stevige bries 

uit het zuiden maar gelet op de snelheden die de 

snelle jongens en meiden ontwikkelden leek dit ze 

nauwelijks te deren. Verbluffend, die grijze koppen 

die voorop rijden lijken er de knoet over te willen 

leggen. Ze gaan bovendien ook nog eens voor de 

100 km. 

Er zijn ook fietsers van het normale soort. Die zie je 

genietend langs de Vecht toeren of op een terrasje 

in Breukelen, zittend achter een bakje koffie. 

Een felle hagelbui met een klap onweer kan de pret 

niet drukken. Wanneer de deelnemers met de wind 

in de rug weer op Weesp aan koersen is dat leed al 

weer vergeten. 

De organisatoren van de TFC-Weesp kunnen weer 

terug zien op een zeer geslaagde 5e editie van 

Emma’s lentetoer. Het is groots dat zo’n kleine 

vereniging zich telkens weer sterk voor de strijd 

tegen kinderkanker. 

Heb je de fietstocht gemist en spreekt dit doel je 

aan, stort dan je gift op giro 1918 van Tom Voûte 

Fonds o.v.v. Emma’s Lentetoer 2012 en help 

daarmee kinderen kanker te overleven. 

 

Van onze verslaggever Koert Schouten

Nieuws van de NTFU 
 De NTFU heeft, in samenwerking met haar 

verzekeringspartner Meijers, een nieuwe 

methode ontwikkeld om schadeclaims voor 

de NTFU fietsschadeverzekering af te 

handelen. Het nieuwe digitale 

schadeformulier op www.mijnNTFU.nl is 

gebruikersvriendelijk en werkt sneller dan 

de papieren variant. 

 De NTFU heeft zelf haar gedragsregels 

maar wil ook graag andere initiatieven 

steunen waar het gedragsregels betreft. 

Want goedwillende  toerfietsers die de weg 

claimen, voorrang nemen waar het uitkomt, 

verkeersregelaars negeren, afval achteloos 

in de berm laten vallen of andere 

weggebruikers met woord en gebaar naar 

de zijkant van de weg dwingen mogen en 

kunnen we niet toestaan. 

 

Voor meer informatie kijk op:  

www.ikfietsvriendelijk.nl  
 

  

http://www.ikfietsvriendelijk.nl/
http://www.ikfietsvriendelijk.nl/

