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Voorwoord van de voorzitter 
 

 Wij  ZOEKEn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 
Beste fietsvrienden, een raar begin voor een 

voorwoord?? Nou je zult maar als bestuur een 

jaarvergadering uitschrijven en vervolgens nog 

geen derde van het ledenbestand zien 

verschijnen. Ach, je kunt het net als de 

enquête zien: blijkbaar gaat alles goed. Maar 

als bestuur heb je wel een klein probleem, 

want we zitten tegen de aanwezigen aan te 

zeuren, dat we handen nodig hebben. 

Vervolgens denken die leden: Hallo moeten wij 

alles oplossen? en vervolgens komt er dus 

geen response op de oproep voor een reserve 

lid kascommissie, barmedewerkers, bemanning 

voor de toercommissie etc. 

 

Overigens zelfs de 20-80 regel gaat bij onze 

vereniging niet op. Deze regel zegt dat 20% 

van de leden zich uit de naad lopen voor de 

overige 80%. Let wel, we halen net de 10%.  

Dus als wij na deze oproep de 20% halen, zijn 

we op de goede weg. Maar schroom niet, deze 

regel mag met voeten getreden worden, dus 

80-20 is VEEEEEEEL beter. 

 

 Bij deze even de opsomming: 

 Bar bemanning. 

 Kandidaat voorrijders (wel in het bezit 

van een eigen GPS) 

 Reserve kascommissielid boekjaar 

2014. 

 Helpende fietshanden om te pijlen.  

 

Kom op: tijdens de vergadering werd 

geappelleerd aan het club- en wij- gevoel, 

dus medefietsers laat uw hardwerkende 

bestuur niet barsten. 

 

Nou, Tjebbe bedankt voor deze vrolijke 

opening. GRAAG gedaan, maar alle gekheid: 

de jaarvergadering was verder constructief en 

het bestuur is voor het komende jaar met een 

aantal uitdagende opdrachten op het fietspad 

weggestuurd. Wees ervan overtuigd dat ik dat 

met heel veel liefde en energie wil oppakken. 

Ook al omdat ik het genoegen heb, dit 

komende jaar weer met een kanjer van een 

penningmeester en secretaris te mogen samen 

werken (heren, geen ruzie, volgorde is het 

alfabet). 

 

Het kriebelt en jeukt, afgelopen week prachtig 

weer. Ik heb zelf heerlijk gefietst en ben weer 

lekker bezig de fietsdraad op te pakken na wat 

vervelende lichamelijke ongemakken. Ik wens 

mailto:wimspek@gmail.com
http://tfcweesp.nl/
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jullie de zelfde plezierige fietskriebels zonder 

ongemakken toe.  

 

Voor diegenen, die er niet bij waren op de 

jaarvergadering: 

Wij fietsen met respect voor elkaar en gunnen 

iedereen zijn invulling van leuk fietsen bij de 

TFC Weesp. Uw bestuur spant zich in om dat 

kader te creëren. 

Dit is niet simpel want hier gaat het niet om 

oud geld en nieuw geld, maar om fiets- en club 

beleving zoals het was en voor diegenen die 

dit voorstaan nog steeds is en een nieuwe 

jongere generatie die daar anders tegen 

aankijkt. Aan uw bestuur de taak dit op te 

lossen. 

 

Ik zie het als een uitdaging en wens jullie een 

fantastisch fietsseizoen zonder ongelukken en 

het weer…….. nou ja het komt zoals het komt. 

 

Tjebbe Bosma, uw voorzitter. 

 

 

 

Verjaardagen maart/april 
 

15 maart  Robert Bosma 

17 maart  Meinte Ringia 

23 maart  Berend Tiescheffer 

28 maart  Ria Bosma 

30 maart  Sjoerd Bosma 

  6 april   Marleen Simonis 

15 april  Mark Zwart 

17 april  Jan Robben 

19 april   Peter Moens 

20 april   André Los 

29 april  Koert Schouten 

Wij wensen deze leden een vrolijke, sportieve 

en gezonde verjaardag toe. 

 

 
Nieuwe fietskleding nodig, nu 

bestellen 
 

Van de meest gangbare maten is onze 

voorraad TFC Weesp clubkleding op. Als je van 

plan bent dit jaar nieuwe kleding aan te 

schaffen, wil je dat dan zo spoedig mogelijk 

aan mij doorgeven? Dan kunnen we hiermee 

rekening houden voor het aantal te bestellen 

jacks, shirts en broeken in de juiste maat. 

Geef aan wat je wilt hebben: jack, shirt en/of 

broek en welke maat. 

Je kunt mailen: fredwajon@hotmail.com of  

bellen: 06-51355041 

 

Fred Wajon 

 

 

 

 
 

Edwin van der Sar Foundation 

 

 

Tijdens de jaarvergadering van 13 februari jl. 

heeft het bestuur aan de aanwezige leden het 

voorstel gedaan om naast Emma’s Lentetoer op 

proef een 2e toertocht voor het goede doel te 

fietsen. Dit voorstel werd direct aangenomen. 

Tweede vraag was welk goed doel we zouden 

nemen; het bestuur gaf twee opties: de Edwin 

van der Sar Foundation of de Nierstichting. 

Uiteraard mochten de leden ook een voorstel 

doen. Roland stelde de organisatie voor 

waarvan Teun van Vliet ambassadeur is: de 

organisatie die hersentumoren bestrijdt (zie 

stophersentumoren.nl). 

Op de bestuursvergadering van 4 maart jl. 

heeft het bestuur besloten te gaan rijden voor 

de Edwin van der Sar Foundation. 

Voornaamste reden is het feit dat er een 

duidelijke link ligt met het fietsen. De Edwin 

van der Sar Foundation legt zich toe op hulp 

aan mensen die door een herseninfarct, 

hersenbloeding of ongeval hersenletsel hebben 

opgelopen. De Foundation stimuleert deze 

doelgroep om in beweging te komen, zowel 

tijdens de revalidatie als daarna. Actief bezig 

zijn is noodzakelijk voor verbetering van 

hersenfuncties en lichamelijke beperkingen. 

Bovendien is het goed voor het zelfvertrouwen 

en sociaal contact. Zo doneert de Foundation 

diverse (duo)fietsen per jaar voor de mobiliteit 

van deze doelgroep. 

De Edwin van der Sar Foundation is in 2011 

opgericht door Edwin en Annemarie van der 

Sar. Zij hebben zelf ervaren hoe belangrijk zorg 

en begeleiding is bij een hersenbeschadiging. 

 

http://www.edwinvandersarfoundation.org/
http://www.edwinvandersarfoundation.org/
http://www.nierstichting.nl/
http://stophersentumoren.nl/stophersentumorennl-ambassadeur-teun-van-vliet-haalt-geld-op.html
http://www.dehaanwielersport.nl/
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Als toertocht hebben we gekozen de 

Heuveltocht/Rondje Soest op zowel zaterdag 

21 juni als zondag 22 juni. Bij de NTFU is deze 

tocht aangemeld als normale Vrije Toertocht 

met € 4,00 inschrijfgeld. Daar kunnen we niets 

aan veranderen. Middels de bekende posters 

en de lokale media zal worden aangekondigd 

dat de opbrengst van deze toertocht naar de 

Edwin van der Sar Foundation gaat. 

Deelnemers zijn uiteraard vrij welk bedrag ze 

willen doneren, bovenop de € 4,00 

inschrijfgeld. 

 

Binnenkort treden we in overleg met de 

Foundation om een en ander voor te bereiden. 

Alles is er uiteraard op gericht dat er zoveel 

mogelijk deelnemers komen. Als het kan zal 

iemand van de Foundation (heel misschien 

Edwin van der Sar zelf?) het startschot geven. 

We houden jullie op de hoogte. 

 

Fred Wajon 

 

 

Ziekenboeg 

 

Momenteel heeft Benjamin van de Burg veel 

last van de rug en de benen bij het fietsen, wat 

waarschijnlijk wordt veroorzaakt door een 

hernia. 

Het onderzoek naar de exacte oorzaak en 

mogelijke behandeling loopt. We wensen hem 

sterkte en spoedig beterschap, zodat hij van 

een mooie fietszomer kan genieten. 

 
 

Openingstocht 16 maart 

 

Beste fietsvrienden en vriendinnen, 

 

Op zondag 16 maart openen wij bij TFC Weesp 

het toerfietsseizoen.  

Er zijn afstanden van 35, 50 en 75 km. 

 

De drie routes gaan samen naar Kortenhoef.  

De 50 km route gaat van Kortenhoef via 

Hilversum naar Eemnes voor de koffie.  

De 75 km gaat van Kortenhoef aan de zuidkant 

door Hilversum en via Lage Vuursche naar 

Soest voor de koffie. De terugweg is via 

Eemnes.  

De 35 km gaat van Kortenhoef via Nederhorst 

den Berg weer naar huis. 

 

De start is bij ons clubhuis, Papelaan 126, 

1382RP Weesp, waar we vooraf beginnen met 

een gezellig bakkie koffie. 

 

Vertrektijden en inschrijfgeld: 

35 km 10.00 uur euro 4,00 

50 km 10.00 uur euro 4,00 

75 km 10.00 uur euro 4,00 

 

Leden van de NTFU krijgen altijd 1 euro 

korting. 

 

Tot slot: de 50 en 75 km is achter voorrijders, 

de 35 km rijdt op routebeschrijving. 

 

Voorrijders: Voor leden die willen rijden als 

voorrijder: u bent van harte welkom. Kies uw 

snelheid: maximum op de teller: 24, 27 of 30 

km/u. In het ideale geval hebt u de route een 

keer gereden. Met behulp van GPS en 

routebeschrijvingen (digitaal beschikbaar) kunt 

u de tocht van te voren ook een keer op de 

kaart rijden. 

 

GPS: op onze site staan de tracks klaar voor 

download. 

 

Tot zondag 16 maart! 

 

  

 

Fiets Fit pakket van de NTFU 
voor (nieuwe) leden  

 

Fiets-Fit is een halfjaarlijks terugkerende 

kennismakingscursus voor racefietsen en 

mountainbiken van de NTFU. Tijdens deze 

cursus verbeteren deelnemers in zes weken 

hun basisfietstechnieken en 

uithoudingsvermogen. Onder begeleiding van 

ervaren fietsers en instructeurs wordt aandacht 

besteed aan remmen, schakelen, 
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stuurvaardigheid en andere techniek. Dit jaar 

worden meer dan 100 Fiets-Fit trainingen 

verzorgd op 84 locaties verspreid door heel 

Nederland.  
Deelname aan Fiets-Fit kost slechts € 37,50. 

Hiervoor ontvang je het volgende pakket: 

 

 Deelname aan 6 mountainbike – of 

racefietstrainingen 

 Instructie door ervaren mountainbike - 

en/of racefietsinstructeurs 

 2xFietssport Magazine, het 

ledenmagazine van de NTFU 

 De unieke fietsschadeverzekering met 

een maximale vergoeding van € 750,- 

(geldig tijdens de Fiets – Fit trainingen) 

 Handige digitale nieuwsbrief tijdens 

Fiets -Fit periode; 

 Praktische Fiets -Fit tips; 

 Een herinneringscertificaat na afloop 

van Fiets -Fit; 

 Een leuke gadget als herinnering. 

 

Zie voor alle info: http://www.fiets-fit.nl/ 
 

 

Sneeuwklokjesroute 2014 

 

Het was weer gezellig in het clubhuis. Fred en 

Arie hadden voor koffie gezorgd en zij 

vertelden meteen dat bij terugkomst wij allen 

hartelijk welkom waren. 

Er was een hoge opkomst, 18 deelnemers als 

ik goed heb geteld. 

Om 10 uur zijn we gestart in een rustig tempo. 

Er stond een flink pak wind, als er een klein 

gaatje viel in het peloton, dan moesten de 

deelnemers hard werken om weer aan te 

sluiten. 

De route voerde langs het Gein naar Abcoude. 

Daarna de Ronde Hoep rond en over de 

Winkeldijk naar Abcoude. Weer langs het Gein 

weer terug naar Weesp. 

Bij alle boerderijen volop sneeuwklokjes. 

In het clubhuis stonden de hapjes klaar 

(perfect Fred en Arie), we hebben nog wat 

gedronken en dat was een mooi begin van de 

zondag 

Jan Robben, 23 februari. 

 

 

NTFU Kalender en kalender-app 

 

De papieren NTFU kalender is beschikbaar voor 

alle leden en verkrijgbaar op maandagmiddag 

tijdens de sterritten of tijdens de toertochten. 

De kalender wordt niet thuisbezorgd.  

Met de NTFU Kalender - app kun je altijd en 

overal de meest complete én actuele 

toertochtenkalender van Nederland raadplegen. 

 

Handig: 

 Alle NTFU toertochten op je mobiel 

 Zoeken naar toertochten in jouw regio op 

basis van GPS of postcode 

 Selecteer toertochten passend bij jouw 

voorkeuren: mountainbike tochten, vrije 

toertochten of recreatieve tochten 

 Plannen maken voor het hele seizoen 

 Altijd up-to-date 

 

Om de app te downloaden gaan naar:  

http://www.ntfu.nl/Kalender 

 

 

 

Verslag jaarvergadering 

Het verslag van de jaarvergadering op 13 

februari is als aparte bijlage toegevoegd aan 

deze Nieuwsbrief. 

 

http://www.fiets-fit.nl/
http://www.ntfu.nl/Kalender

