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Jaargang 2012 nr. 01 

 

Dit is de eerste Nieuwsbrief voor 2012 in de 
nieuwe vorm welke elektronisch wordt 
gedistribueerd. Enkele leden die geen Email 
hebben krijgen hem nog thuisgestuurd per post. 

 

 
 
 

In deze Nieuwsbrief: 
 

1. Nieuwjaarswens van het bestuur 
2. Voorwoord van de voorzitter 
3. Uitnodiging voor Feestavond en 

Nieuwjaarsreceptie op 7 Januari 
4. Uitnodiging voor leden /jaarvergadering op 16 

Februari 
5. Toerkalender 2012 
6. Terugblik fietsseizoen 2011 van Riek van der Spek 
7. Mountainbike tochten in Januari en februari 

 
 

 
Nieuwjaarswensen van het bestuur 

 

Het Bestuur van TFC Weesp wenst u en uw 
familie een voorspoedig, gezond en dus 
sportief fietsjaar toe.  
 
Wij hopen op goed weer een veel enthousiaste 
deelnemers voor de tochten die we organiseren en 
/of gezamenlijk met andere leden rijden. 
 

  
 
 

 

Voorwoord van de Voorzitter 
 

De eerste digitale nieuwsbrief: 
 

Wij zijn als fietsclub de weg ingeslagen om ons aan 
te passen aan de huidige tijd, waar communicatie 
veelal digitaal plaats vindt.  
Als belangrijk voordeel ziet het bestuur de 
tijdsbesparing. Het is nu eenmaal zo, dat er minder 
tijd bij onze leden beschikbaar is voor de vereniging 
en ook het bestuur heeft de behoeft om meer tijd te 
besteden aan fietsen dan aan het werk, dat besturen 
van een club met zich meebrengt. Wel blijven wij als 
bestuur heel driftig op zoek naar een redactie voor 
deze nieuwsbrief.   

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


Het bestuur nodigt jullie in ieder 
geval uit uit om actief mee te 
werken aan de nieuwsbrieven, 
uiteindelijk kunnen wij het niet 
alleen.    
 
2012 zal geen makkelijk jaar 
worden. De NTFU schudt hard 
aan de contributie boom en wij 
zullen ons moeten beraden hoe 
we daar mee om gaan. Leuk dat 
het overkoepelende orgaan 
inmiddels meer dan 50.000 

leden heeft genoteerd, maar 
minder leuk is het dat in een tijd 
dat alles fors duurder wordt, de 
NTFU daar ook dapper aan mee 
doet. Graag horen wij van jullie 

op het forum hoe jullie denken 
over de meerwaarde van de 
NTFU voor een vereniging als de 
TFC Weesp. Uiteindelijk is af en 
toe nadenken over waar we ons 
geld heenbrengen niet verkeerd. 

 
De winteractiviteit spinnen gaat 
dit jaar niet van de grond 
komen. De response was helaas 
nihil. Het is aan de leden om hier 

wel of niet aan mee te willen 
doen. Neemt niet weg, dat wij 
blijven denken over activiteiten 
gedurende het hele jaar. Wie 
heeft hier een idee over?? 

 
Afgelopen jaar heeft de 
toercommissie en het bestuur 
niet te klagen gehad over jullie 
medewerking bij de tochten. Ook 

dit jaar rekenen wij weer op jullie medewerking. 
Geweldig is het om te kunnen melden, dat de bar 
vanaf 1 januari 2012 door Fred van Dam beheerd 
gaat worden. 
 
Tjebbe Bosma.  

   

 
 

Nieuwjaarsreceptie en 
feestavond  Zaterdag 7 januari ,  
20.00 uur 
 
Het nieuwe jaar is alweer begonnen. 

 
Het bestuur en hopelijk alle leden wil het jaar 
gezellig van start gaan. We nodigen daarom 
alle leden uit om met hun partner naar de 
gecombineerde Nieuwjaarsreceptie / 
Feestavond te komen in het Clubgebouw in 
Weesp. Laten we er gezamenlijk een gezellig 
avondje van maken. De Feestcommissie zorgt 
weer voor een goede organisatie, zodat het u 
aan niets zal ontbreken. Er is muziek en de 
zaal gaat om 19.30 open. 

 
 
 

Jaarvergadering 2012 op donderdag 
16 Feb. om 20.00 uur                                                                                    
Op deze dag houden we weer onze jaarvergadering 

waarvoor allen leden worden uitgenodigd. We kijken 
dan terug op het afgelopen jaar en bespreken alle 
plannen voor 2012. De agenda met alle stukken 
zullen begin februari aan u worden toegezonden.  
Wij rekenen op uw komst.   

 

 

 
   

 Toerkalender 2012 
 
Voor 2012 heeft de Toercommissie de planning 
vastgesteld. U kunt de volgende dagen alvast in uw 
agenda reserveren. 

 
18 maart Openingstocht 
22 april Emma's Lentetoer 
20 mei  Drie Provinciëntocht 
24 juni Rondom Markermeer of   

       Oostvaardersplassentocht 
22 juni  Heuveltocht of rondje Soest 
9 september Duinentocht of “richting” duinen 
7 oktober Sluitingstocht 
 

Voor details over de tochten en de starttijden zie: 
 

 http://www.tfcweesp.nl  

 

 

http://www.tfcweesp.nl/


Einde van het 
fietsseizoen 2011 
 
De allerlaatste activiteit van de 
fietsclub was de Chili Concarne-
middag voor de sterritrijders.  

In de vroege morgen werd er 
door het comité van 
voorbereiding hard gewerkt om 
dit gerecht op tijd klaar te 
hebben. De kantine was gezellig 
ingericht en het was vanaf een 

uur of twaalf een drukte van 
belang. Zo vol heb ik de kantine 
nog niet gezien en het zou leuk 
zijn als dit ook een keer het 
geval zou zijn na een toertocht. 

Arnoud werd heel deftig met een 
taxi-bus gebracht omdat hij door 
een ongeval een ernstige 
enkelbreuk had opgelopen. Het 
geheel werd muzikaal omlijst 

door onze geweldige zanger 
Chris, terwijl ondertussen  
iedereen zat te genieten van de 
overheerlijke Chili Concarne. Er 
werden ondertussen heel wat 
verhalen uitgewisseld en Arnoud  
kreeg nog een mooie beker 
uitgereikt. 
Aan het einde van het sterritten 
seizoen wil ik toch in het 

bijzonder Paula bedanken, die 
naar mijn weten slechts een keer 
niet achter de bar heeft gestaan 
en dat was nota bene omdat 
haar man Jan de Wee in het 

ziekenhuis was opgenomen.  

 
 

 
 
Ook Arie heeft weer heel wat boekjes afgestempeld 
en als hij verstek moest laten gaan dan nam Dirk 
de honneurs waar. Door al deze mensen is elke 
week veel werk verzet en ik wil ze hierbij graag in 
het zonnetje zetten. Natuurlijk zijn er nog veel 
meer mensen die zich voor de vereniging hebben  
ingezet. Ik ga verder  geen namen noemen anders 
vergeet ik misschien iemand. Voor iedereen die zich 
heeft ingezet voor de vereniging wil ik mijn 

waardering uitspreken want mede daardoor zijn alle 
activiteiten is dit seizoen goed verlopen. 
Zelf heb ik dit seizoen een paar toertochten 
meegefietst en af en toe controle gezeten en pijlen 
opgehaald. Verder vele keren met Arie, Dirk en 

Wim op donderdag gefietst naar Vinkeveen en 
Soest. Wim en ik hebben in Nederland zeven fiets   
vierdaagses gefietst, zodat ik op Zeeland na, alle 
provincies heb gehad dit jaar. De laatste was de 
herfst vierdaagse in Goor wat vanwege de 
herfstkleuren ook altijd mooi fietsen is en ik heb dit 

jaar ook nog 350 km langs de Moezel gefietst. Van 
al het slechte weer heb ik weinig last gehad. Met 
buienradar kun je een hoop plannen. Kortom voor 
mij was het een goed km-seizoen. 
Van deze gelegenheid wil ik gebruik maken om 

iedereen weer gezellige feestdagen te wensen en 
voor 2012 veel fietsplezier en zonneschijn voor 
iedereen. 
 

Riek van der Spek 

 
 

Mountainbike tochten 
 

Bij de inventarisatie van gewenste activiteiten was 
opgegeven dat men graag mountainbike tochten 
wilde rijden met de vereniging. 
 

Elke zaterdag en elke zondag zijn er tochten. 
Mark, Roland en Jan Robben rijden regelmatig zo’n 
tocht. Meestal wordt in de week voor de tocht 
besloten wel of niet te gaan, vaak afhankelijk van de 
weersvooruitzichten. Geïnteresseerden om ook een 
keer deel te nemen contact opnemen met: 

 
Mark Zwart, via mail: zwartemark@gmail.com 
Roland Geldorp, via mail: geldo109@planet.nl 
Jan Robben, via mail: jan@robben.nu 
 

Zaterdag 7 januari: Mark, Jan gaan naar Soest, 3e 
en laatste van een serie Veld-toerfietstochten. 
Aanbevolen! 
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