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Nieuws vanuit het bestuur 
 

Tja en toen viel de voorzitter zelf. 

Vol vuur riep ik voor de Openingstocht op om veilig te 

fietsen etc., etc., etc. Maar helaas ging het toch fout. 

Steven wilde mij waarschuwen dat we even moesten 

inhouden en hij kwam een beetje naar links om mij aan 

te spreken en ik een beetje naar rechts om hem te horen 

en toen was het zomaar gebeurd. Ongelukkig dat een 

gastfietser over mijn fiets viel en een sleutelbeen brak, 

met een hersenschudding. Alles komt met Jan van de 

Manden goed. Inmiddels geopereerd aan het sleutelbeen 

en herstellende. Wel balen dat hij 6 weken niets mag. 

Wij wensen Jan sterkte en zijn inmiddels ook bij hem op 

bezoek geweest en houden contact met hem. Zelf ben ik 

inmiddels opgeknapt, schaafwonden, gekneusd beenvlies  

 

en heel veel spierpijn. Verder heel veel geluk gehad, 

want ik viel als eerste op mijn hoofd en brak daarbij 

mijn helm. Wij hadden een gastfietser die zonder 

helm mee fietste, maar helaas kon ik de helm niet 

aan hem laten zien. Op dit moment ben ik op mijn 

nieuwe fiets weer aan het trainen. Deze fiets had ik 

overigens al besteld, alleen mijn oude fiets kon niet 

meer ingeruild worden, aangezien de voorvork 

gebroken is. 

 

De voorzitter overhandigt de Wereldbeker aan Dirk 

Lodder voor 5X de Wereld rond. 

 

 

http://www.tfcweesp.nl/
mailto:wimspek@gmail.com
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Dit brengt mij op het onderwerp 

verzekeren, want inmiddels ben ik 

ervaringsdeskundige. Uiteraard via 

de website de schade gemeld en dat 

gaat heel gemakkelijk. Vervolgens is 

er een expert bij de fietsenwinkel 

geweest en deze meneer belde mij 

op zaterdagmiddag met een redelijk 

wazig verhaal en een rekensom, die 

ik niet helemaal begreep. Wel is 

duidelijk, dat er op basis van 

afschrijving een berekening wordt 

gemaakt. De voorwaarden staan 

overigens heel duidelijk op de 

website. De afschrijving bedraagt 

1% per maand vanaf aanschaf 

nieuwe fiets tot een maximum van 

72%. Kort en goed als je een nieuwe 

voorvork van € 300,00 nodig hebt, 

wordt er in mijn geval (fiets is 6 jaar 

oud) maar 28% van € 300,00 

betaald voor de vork. Wel wordt 

arbeidsloon betaald en verder was er 

nog meer schade. 

Tip: zorg ervoor dat je alle bonnen 

bewaart voor wielen, zadel en ik 

weet ik niet wat nog meer. Mijn 

achterwiel was kapot en deze set 

was in 2011 aangeschaft. Uiteindelijk 

kom ik hiermee ver over het 

maximum bedrag van € 1000,00. 

Daarnaast wordt er een maximum 

bedrag betaald voor kapotte kleding, 

helm etc. van € 115,00. Helaas had de expert een 

rekenfout gemaakt en zou ik veel minder krijgen. Na een 

telefoontje en twee e-mails is de fout hersteld en krijg ik 

waar ik recht op heb.  

In mijn geval het maximum bedrag  € 1115,00 minus 

eigen risico van € 50,00. 

Tip: reken de specificatie echt na, want experts kunnen 

blijkbaar slecht optellen en de verzekering neemt dit 1 

op 1 over ???? Positief is, dat er heel goed met 

assurantiekantoor Meijers valt te communiceren en dat 

alles heel snel werd afgehandeld, nadat duidelijk was, 

dat er sprake was van een fout. 

Mijn nieuwe fiets heb ik inmiddels via de aanvullende 

verzekering voor de aanschafwaarde voor het komende 

seizoen verzekerd. Moeten jullie echt naar kijken als je 

een nieuwe fiets hebt.  

Verder gaan we niet-leden een dagverzekering 

aanbieden, d.w.z. we nemen een proef hiermee. 

Nu maar weer met goede moed fietsen en niet vallen. 

Tjebbe Bosma. 

 

 

 

Verjaardagen april 
 

6 april  Marleen Simons 

15 april  Mark Zwart 

17 april  Jan Robben 

19 april  Peter Moens 

20 april  Andre Los 

29 april  Koert Schouten 

 

Wij wensen deze leden een vrolijke, sportieve en 

gezonde verjaardag toe. 

 

 

6e Emma’s Lentetoer 21 april. 
 

Op zondag 21 april 2013 wordt de 6e editie van 

Emma's Lentetoer gereden; een fietstocht voor het 

goede doel voor jong en oud, toerfietsers en 

recreanten. 

Emma's Lentetoer wordt georganiseerd door de 

ToerFietsClub Weesp. 

 

Het doel is zoveel mogelijk sponsorgeld bijeen te 

fietsen voor het Tom Voûte Fonds (voorheen de 

Stichting Kindergeneeskundig Kankeronderzoek SKK) 

van het Emma Kinderziekenhuis AMC. De opbrengst is 

bestemd voor onderzoek naar betere 

behandelmethoden voor kinderen met kanker en naar 

de mogelijke oorzaken van kinderkanker. Voor dit 

onderzoek is heel veel geld nodig. 

 

Iedereen die het onderzoek naar kinderkanker een 

warm hart toedraagt en zin heeft in een gezellige en 

http://www.boretti.com/
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sportieve prestatie kan meedoen. 

Door de Toerfietsclub Weesp zijn een 

drietal prachtige én veilige routes 

uitgezet door de Gooi- en 

Vechtstreek van 35, 70 of 100 km. 

 

De start is op zondag 21 april 2013 

bij het clubhuis van de TFC Weesp, 

aan de Papelaan 126, 1382RP 

Weesp. 

De starttijden zijn als volgt: 

35 km. 9.00 - 11.00 uur 

70 km. 9.00 - 10.00 uur 

100 km. 9.00 - 9.30 uur. 

 

Van de verschillende routes zijn 

beschrijvingen en GPS-tracks 

beschikbaar. De 70 en 100 km. zijn 

bovendien met duidelijke pijlen 

aangegeven. 

 

Inschrijving voor deelname aan de 

fietstocht kost slechts € 8,00 per 

persoon. Er gaat € 5,- naar het Tom 

Voûte Fonds. We hopen natuurlijk 

dat deelnemers zich ook laten 

sponsoren door familieleden, 

collega's en vrienden. Je kunt je bij 

de start opgeven. Sponsorbijdragen 

kun je storten op giro 1918 van het 

Tom Voûte Fonds o.v.v. Emma's 

Lentetoer. 

 

Voor meer informatie over het 

onderzoek naar kanker bij kinderen: 

http://www.tomvoutefonds.nl 

 

Het Bestuur - Toercommissie en PR van TFC Weesp 

 

NTFU leden bij toertochten 
 
Met ingang van de Emmatocht willen we op proef de 

NTFU dagverzekering aanbieden voor deelnemers aan 

onze tochten die geen NTFU lid zijn. Deze 

dagverzekering kost € 4,50 en daarvoor is de fiets 

verzekerd voor een bedrag van € 750,00. 

Om deze verzekering af te sluiten moet je op het 

inschrijvingsformulier het vakje “Dagverzekering” 

aankruisen en € 4,50 extra afrekenen. Meer is niet 

nodig. 

De vereniging moet deze mogelijkheid vooraf aanmelden 

bij de NTFU, en achteraf afrekenen.  

Het inschrijfformulier is je verzekeringsbewijs. 
 

Afhalen Nieuwe ledenpas 
Er zijn veel leden die hun TFC Weesp ledenpas en het 

NTFU toerboek 2013 nog niet hebben ontvangen. De 

ledenpas kan op 21 april worden opgehaald tijdens de 

Emma lentetocht, en op elke maandag tijdens de 

sterritten van elf uur tot half twee.  

Als dat niet lukt kan je contact opnemen met Arie Heijnis 

op telefoon  0294 412718 en kan je hem bij hem thuis 

ophalen. 
 

Bestellen nieuwe kleding 
Leden die voor het komende  seizoen nieuwe kleding 

willen aanschaffen kunnen contact opnemen met Dirk 

Lodder op tel. 035 6852982, na 19.00 uur.  

Op 21 april is Dirk ook aanwezig in het clubgebouw en 

kan de kleding eventueel gepast worden. 

 

     
 

Dinsdagavondfietsen start op 23 april 
Elke dinsdagavond rijden leden een rondje van 45 a 

55 km. Bij voldoende opkomst maken we twee 

groepen, een langzame en een wat snellere. 

 

We vertrekken om 19.00 uur, we verzamelen vanaf 

18.45 uur bij het clubhuis, er is altijd koffie. 

Om 21.00 uur -voor het donker- zijn we weer terug 

 

Voor de statistiek: vorig jaar gemiddeld 54 km, 9 

personen in de snelle groep. Op twee of drie keer na 

was er elke keer ook een langzame groep. 

 

Vorig jaar hadden we vaste voorrijders. Als iemand 

anders een keer wil voorrijden, graag. De rondjes zijn 

allemaal aanwezig op gps, beschikbaar voor de 

voorbereiding. 

 

Een nieuw rondje is altijd welkom. Ik herinner mij het 

enthousiasme waarmee iedereen op de fiets sprong 

toen Martin Visser voorstelde over het Rijnveldsepad 

(de nieuwe fietsbrug over de A2 bij Maarssenbroek) 

te rijden. 

Voor de volledigheid: Mark Zwart heeft de sprint over 

de brug gewonnen. 

 

 

 

http://www.tomvoutefonds.nl/#_blank
http://www.dehaanwielersport.nl/
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Beleid sponsoring van 
leden. 
 

Op de jaarvergadering is het verzoek 

gedaan om leden te sponsoren, die 

meedoen met acties voor goede 

doelen. Wij hebben toen gezegd dat 

we daar over na moeten denken als 

bestuur, maar de vergadering gaf 

aan dat men er wel positief 

tegenover stond.  

Het bestuur is van mening dat we 

voldoende vermogen hebben om bij 

te dragen. Het bestuur stelt voor dat 

we elk jaar 1 % van het vermogen 

beschikbaar stellen. Leden kunnen 

dan een verzoek indienen voor 

sponsoring. Deze 1 % gaat buiten de 

jaarlijkse begroting om, dus we 

stellen het beschikbaar vanuit het 

verenigingsvermogen. Voor 2013 is 

dat een bedrag van € 400,00. Bij het 

bestuur zijn nu 3 verzoeken voor 

sponsoring ontvangen.  

 

Als er nog andere leden zijn die in 

2013 zelf meedoen met een 

“fietsactie” voor het goede doel kan 

men alsnog een verzoek indienen. 

Op 1 mei besluiten we welke 

aanvragen worden toegekend en het 

beschikbare bedrag wordt verdeeld 

over de aanvragen die zijn 

goedgekeurd. 

Bekerwinnaars in 2012. 
 

Tijdens de “uitgestelde” jaarvergadering op 28 februari 

zijn de prijzen uitgereikt voor de winnaars van de diverse 

klassementen over 2012. Hieronder het overzicht van de 

winnaars, die we nogmaals feliciteren met het aantal 

gereden kilometers. De bijbehorende bloemen hadden 

we op 14 februari al beschikbaar, en die zijn toen al bij 

de meeste prijswinnaars thuisbezorgd. 

 
Dames:  

 1.  R. van der Spek  6.260 km  

 2.  R. Kruijswijk    2.665 km 

 3.  F. Geldorp    1.775 km 

 

Heren gepensioneerd: 

 1.  J.C. Visser       15.450 km 

 2.  C.J. Veltman    12.320 km 

 3.  D. Lodder   10.970 km       

 

Heren: 

 1.  Y. Jongmans     10.030 km 

 2.  P. Duijnmaijer    4.860 km 

 3.  R. Geldorp    4.785 km 

 

Wereldbekers: 

  D. Lodder  207.610 km!! 

  Y. Jongmans  122.590 km

Ynse Jongmans ontvangt zijn wereldbol 

voor 3X de wereld rond. 


