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Nieuws vanuit het bestuur 
Op 25 april is het bestuur weer bij elkaar geweest om de 

lopende zaken te bespreken. Fred Wajon is nu goed 

bijgepraat over alle lopende zaken en hij gaat zich steeds 

meer thuis voelen in de vereniging en het bestuur. 

Doordat hij om gezondheidsredenen tijdelijk geen zware 

tochten mag fietsen heeft hij wel zin om meer voor de 

vereniging te doen waar mogelijk. Hij heeft nu ook de PR 

activiteiten overgenomen van Jan de Wee, die hem nog 

wel zal helpen met het verder inwerken in dit “PR vak”. 

 

Het bestuur heeft besloten dat we dit jaar geen nieuwe 

fietskleding “op voorraad” nemen. Er is van veel maten 

nog een beperkte voorraad en we willen afwachten of we  

nog veel kleding nodig hebben voordat we daar nieuwe 

uitgaven aan doen. Er stond nog een vraag van een 

aantal dames open om mouwloze shirts aan te schaffen, 

maar na 2 jaar blijken er geen goede mogelijkheden te 

zijn. We gaan dus geen mouwloze TFC Weesp shirts 

bestellen. 

Verder hebben we de opbrengst van de Emma Lentetour 

vastgesteld en met ruim honderd deelnemers met 5 euro 

per persoon en nog enkele flinke sponsor-bedragen 

hebben we weer 750 Euro kunnen overmaken voor 

onderzoek naar de bestrijding van Kinderkanker.  

In het bestuur hebben we ook weer nagedacht over 

mogelijkheden om meer promotie te maken voor de 

toertochten en voor de vereniging. Fred gaat een 

aantal ideeën verder uitwerken. Ook hebben we 

besloten dat we dit hele jaar doorgaan met het 

aanbieden van de NTFU dagverzekering. Bij de eerste 

tocht was er maar één deelnemer die er gebruik van 

heeft gemaakt, maar we willen de dagverzekering 

toch het hele jaar uitproberen. Ik ga weer verder met 

mijn vakantie met de Caravan in Duitsland en ik wens 

iedereen een mooie fietszomer toe. 

Wim van der Spek 

 

Sponsoring deelnemers Alpe d'Huzes 

De drie berggeiten Roland, Nico en Peter hebben mij 

verzocht hun grote dank over te brengen aan het 

bestuur en de leden van TFC Weesp voor het 

sponsorgeld. Ze zijn zeer vereerd en bijzonder blij 

met de bijdrage van de club aan het goede doel. En 

dat moeten we hebben bij de vereniging “blije 

mensen.” 

Elke deelnemer aan Alpe d'Huzes heeft een eigen 

pagina op deze site. Op hun verzoek heb ik op hun 

eigen pagina € 133,33 overgemaakt.  

Onze clubnaam prijkt op het lijstje van sponsoren.  

Fred Wajon 

 

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

 4 mei Wim Gompelman 

 5 mei Fred van Dam  

 7 mei Karin Battem 

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.

Zondag 26 mei:  
Rondje Meerkerk - Woerden - Ronde Venen. 
 

Op zondag 26 mei worden de rondjes Meerkerk, 

Woerden en de Ronde Venen georganiseerd. De 

afstanden zijn 45, 90 en 140 km. 

Alle routes voeren langs het Gein en Baambrugge. De 45 

km gaat tot de Schans in Vinkeveen. De 90 km gaat tot 

Harmelen en via Woerden weer naar huis. De 140 km 

rijdt vanaf Harmelen door naar Nieuwegein, gaat daar de 

Lek over en verder langs het Merwedekanaal naar 

Meerkerk. Op de terugweg bij Ameide de Lek weer over, 

via Oudewater naar Woerden en samen met de 90 km 

weer terug. 

De 90 km is compleet gepijld. De 140 km is deels 

gepijld. 

De 45 km is deels gepijld, wordt verder op beschrijving 

gereden. Of op gps, alle tracks komen op de site. 

Voor de 140 km kan er gestart worden om 8.00 uur. 

De 140 km is deels gepijld. Om 8.00 uur vertrekken we 

met een groep voor de 140 km en rijden dan gemiddeld 

28 en maximaal 30 km per uur, zodat we ook als groep 

weer thuiskomen. Voor mensen die in eigen tempo willen 

rijden ligt een routebeschrijving klaar. 

De 90 km rijders kunnen starten tussen 8.30 en 9.00 

uur. De 45 km rijders tussen 8.30 en 10.00 uur. 

Inschrijfgeld voor alle afstanden is € 4,00. 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. 

 

 

 

 

 

Dagverzekering voor niet NTFU leden 
bij toertochten 
 

Dit jaar willen we op proef de NTFU dagverzekering 

aanbieden voor deelnemers aan onze tochten die 

geen NTFU lid zijn. Deze dagverzekering kost 4,50 

euro en daarvoor is de fiets verzekerd voor een 

bedrag van 750,- euro. 

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. 

 

 

Verslag Emmatocht lentetocht 
Op zondag 21 april stond de jaarlijkse Emmatocht 

gepland van TFC Weesp.  

Aangekomen in het clubhuis was het al gezellig druk 

en dat kwam mede door het prachtige weer dat 

voorspeld was, want wat hadden we daar op gehoopt 

na die strenge lange winter. De ochtend begon 

natuurlijk met het vanzelfsprekende bakje koffie om 

vervolgens de tocht van 70 km met een groepje van 

negen te beginnen. In het begin was het nog best fris 

maar het opkomende zonnetje bracht daar vanzelf 

verandering in. Met Roland op kop gingen we richting 

het AMC na zo’n acht kilometer fietsten we richting 

het Abcoudermeer, om vervolgens via de rustige 

Voetangelweg door te gaan naar Botshol. Na een 

kilometer of 25 kwamen we  langs Waverveen en 

begon de zon steeds lekkerder te schijnen. Met het 

zonnetje in de rug fietsten we via een prachtige weg 

door de polder richting het Amsterdam Rijnkanaal, 

http://www.boretti.com/
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nog een klein stukje tot Breukelen 

waar de stempelpost stond. 

Meerdere Nederlanders waren al 

vroeg van het lekkere weer aan het 

genieten en daarom was het al 

aardig druk op het terras, we 

bestellen een kop koffie met, bijna 

vanzelfsprekend, een appelpunt. Na 

een toiletbezoek en alles keurig te 

hebben afgerekend gingen we weer 

vol goede moed de fiets op voor het 

tweede gedeelte van de tocht. Via 

het Zandpad langs de Vecht naar de 

Loosdrechtse plassen, waar het 

langzaam drukker werd met meer 

(mooiweer)fietsers. Zo gingen we 

weer richting Weesp, net voor Weesp 

rook Roland de stal en trok nog even 

een sprintje. En zo waren we weer 

terug op de Papelaan. Op de club 

hebben we nog even wat gedronken 

en de tocht nabesproken. 

We hebben een heerlijke en mooie 

tocht gereden en daarnaast nog een 

goed doel gesteund ook! Een prima 

dag gehad. 

Lex Ebbe  

 

 

 

NTFU Verzekering en/of Pech-
onderweg service 

Met ingang van het seizoen 2013 is de NTFU een 

samenwerking aangegaan met FietsNED, een partner 

met een landelijk netwerk van tweewielerbedrijven met 

mobiele service. De tweewielertechnici van FietsNED 

bieden gebruikers van fiets en e-bike altijd en overal, 

snel en vakkundige hulp met reparatie- en 

onderhoudswerk. 

De Pech-onderweg-service via de NTFU geeft recht op 

kosteloze reparatie, exclusief onderdelen, bij pech 

onderweg. Kan uw fiets op de pechlocatie niet gemaakt 

worden of geeft u er de voorkeur aan om teruggebracht 

te worden, dan worden u en uw rijwiel thuisgebracht. 

Fietst u samen met iemand anders, dan vervoert 

FietsNED ook uw reisgenoot en diens fiets. Samen uit, 

samen thuis! 

“Net als de NTFU wil FietsNED mensen laten ontdekken 

dat fietsen bij kan dragen aan een leuker en langer 

leven. NTFU doet dat door vooral de fietstocht centraal te 

stellen. FietsNED wil dat doen door de fiets zelf centraal 

te stellen. Fietsen is pas leuk als de fiets prettig rijdt en 

veilig is. Dat vraagt technische zorg voor de fiets en dat 

doet FietsNED als de beste.“ aldus Martin Leemans, 

directeur van FietsNED. 

 

NTFU biedt vanaf nu de mogelijkheid om gebruik te 

maken van de Pech-0nderwerg-service. 

TFC Weesp leden die van de Pech-onderweg-service 

gebruik willen maken i.p.v. de huidige verzekering 

kunnen dit via www.mijnntfu.nl zelf aan de NTFU 

doorgeven. Je hebt dus de mogelijkheid te kiezen voor 

de fietsschadeverzekering of de Pech-onderweg-service. 

Wil je de Pech-onderweg-service als extra bovenop je 

huidige lidmaatschap dan wordt het lidmaatschapsdeel 

van de NTFU verhoogd met € 15,  

Het nieuwe Pech+ abonnement van de NTFU bestaat 

naast de Pech-onderweg-service van FietsNED ook 

uit: 

* korting op alle NTFU - toertochten 

* gratis de NTFU fietsmeerdaagse kalender  

* Iedere 2 maanden Fietssport Magazine  

* aantrekkelijke korting op producten en diensten van 

NTFU-partners  

Het NTFU Pech+ abonnement loopt gelijk aan het 

NTFU seizoen van 1 maart tot en met 28 februari van 

het volgende kalenderjaar.  

 

Lees hier alle voorwaarden van de Pech-onderweg-

service nog eens rustig door. Zijn er nog vragen bel of 

mail ons dan even.

http://www.fietsned.nl/#_blank
http://www.mijnntfu.nl/
http://www.ntfu.nl/Producten/FietssportMagazine.aspx
http://www.ntfu.nl/NTFUvoorjou/Voordeel.aspx
http://www.fietsned.nl/voorwaarden#_blank
http://www.fietsned.nl/voorwaarden#_blank
http://www.dehaanwielersport.nl/
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Opgeven NK Toerfietsen 
30 augustus in Asten 
 
Op 30 augustus wordt het NK 

toerfietsen weer verreden, in Asten. 

We kunnen ons daar als vereniging 

weer voor opgeven met een of 

meerdere teams. Afgelopen jaar 

waren er 3 teams met totaal 22 

deelnemers, die veel plezier beleefd 

hebben aan het NK.  

Voor dit jaar roept het bestuur alle 

leden op om deel te nemen aan het 

NK door een mail te sturen naar de 

secretaris. 

Dit kan als groep of als individu. In 

juni zullen we kijken wie mee wil 

doen en dan zullen we de teams en 

de snelheden vaststellen. 

 
Ook willen we weten of er 

belangstelling is om er een 

“ClubWeekend” van te maken met 

het NK als hoogtepunt. Lijkt het je 

leuk, laat het dan weten, zodat we 

de mogelijkheden kunnen 

onderzoeken en in juni een voorstel 

kunnen doen. 

 
De eerste leden hebben zich al 

gemeld bij mij. 

 
Wim van der Spek 

 

wimspek@gmail.com 

mailto:wimspek@gmail.com?subject=NK%20Toerfietsen

