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Het voorjaar is begonnen 

 
Het voorjaar is begonnen en we hebben al veel 

met mooi weer onze sport kunnen uitoefenen 

in de buitenlucht.  

In deze Nieuwsbrief veel informatie waar we 

als organisatie mee bezig zijn naast het fietsen 

zelf. Op 31 maart hadden we een geweldig 

feest met de viering van 25 jaar lidmaatschap 

van Arie Heijnis. Op 13 april hebben we weer 

de Emmatocht en we zijn bezig met de ideeën 

voor het NK op 30 augustus. Ook zijn we trots 

op onze vereniging en vragen we u om te 

stemmen op de leukste sportvereniging van 

Weesp. 

Geniet van de inhoud van deze Nieuwsbrief en 

maak je plannen voor de komende periode. 

Het bestuur rekent op U. 

 

Wim van der Spek

Verjaardagen april / mei 

 
  6 april   Marleen Simonis 

15 april  Mark Zwart 

17 april  Jan Robben 

19 april   Peter Moens 

20 april   André Los 

29 april  Koert Schouten 

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. 

 

 Ziekenboeg 

De ziekenboeg is, voor zover wij weten, op dit 

moment leeg. Dat is zeker positief om te 

vermelden. Laten we proberen om dat zo te 

houden en ons in het (wieler) verkeer als een 

HEER gedragen in dit nieuwe seizoen. (Dat 

geldt natuurlijk ook voor onze dames) 

mailto:wimspek@gmail.com
http://www.leukstesportvereniging.nl/
http://www.tfcweesp.nl/
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Fietsen voor KiKa. 

Zondag 13 april as. organiseren wij voor de 7e 

keer de Emma’s Lentetoer. Een fietstocht 

voor het goede doel en iedereen kan meedoen: 

jong en oud, toerfietsers en recreanten. 

Dit jaar is het doel zoveel mogelijk geld bijeen 

te fietsen voor KiKa, Stichting Kinderen 

Kankervrij. De opbrengst is bestemd voor 

onderzoek naar nieuwe behandelings-

mogelijkheden om kinderkanker vaker te 

genezen en ‘vriendelijker’ te behandelen. KiKa 

werft fondsen voor deze speciale onderzoeken, 

waarmee kinderen versneld hun kanker kunnen 

overwinnen. 

Iedereen die het onderzoek naar kinderkanker 

een warm hart toedraagt en zin heeft in een 

gezellige én sportieve prestatie kan meedoen. 

Door de Toerfietsclub Weesp zijn een drietal 

prachtige, veilige en volledig uitgepijlde routes 

uitgezet van 35, 70 of 100 km. 

De start is op zondag 13 april as. bij het 

clubhuis van de TFC Weesp aan de Papelaan 

126, te Weesp.  

De starttijden en routes zijn als volgt: 

35 km: start tussen 9:30-10:30 uur 

route Loenersloot, Vreeland, Nigtevecht 

70 km: start tussen 9:30-10:30 uur 

route Wilnis, Breukelen, Kortenhoef 

100 km: start tussen 9:30-10:00 uur 

route Wilnis, Breukelen, Westbroek, Bilthoven, 

Soestdijk, Hilversum 

Voor elke route zijn beschrijvingen en GPS-

tracks beschikbaar. Tevens zijn alle routes met 

duidelijke pijlen aangegeven. 

Inschrijving voor deelname kost slechts € 8,00 

per persoon, maar u mag uiteraard een hoger 

bedrag doneren. Is het niet een geweldige 

combinatie: heerlijk te kunnen genieten van 

een mooie, volledig uitgepijlde fietsroute en 

daarnaast een helpende hand te bieden aan 

kinderen met kanker? 

Kom dus zondag 13 april naar de Papelaan, 

schrijf u in voor één van deze prachtige 

tochten. De koffie staat voor u klaar! En na 

afloop bent u van harte welkom in ons clubhuis 

om even gezellig na te praten en te genieten 

van een hapje en een drankje. 

Meer informatie over KiKa: www.kika.nl 

GPS: op onze website staan de tracks klaar om 

de route te downloaden. 

 

Deelname NK 30 augustus 

Hallo leden van TFC Weesp. 

De organisatie van het Nederlands 

Kampioenschap (NK) Toerfietsen ligt in 2014 in 

handen van WTTC Vlug Trug uit Den Dungen en 

het wordt verreden op zaterdag 30 augustus in 

de Meijerij gelegen in de provincie 

Noord-Brabant. 

Het NK bestaat uit het rijden van een tocht 

waarbij de lengte van het parcours voor de 

deelnemers onbekend is. Vooraf dienen de 

deelnemers bij de organisatie de gemiddelde 

snelheid op te geven waarmee men denkt het 

parcours af te leggen. De snelheid moet 

minimaal 18 km en maximaal 28 km per uur 

bedragen. Onderweg worden op vaste plaatsen 

tijdscontroles gehouden. Bij het 

kampioenschap gaat het erom de vooraf 

opgegeven gemiddelde snelheid per uur zo 

nauwkeurig mogelijk te benaderen. De tijden 

van de controles worden niet met elkaar 

gecompenseerd. Heeft men bv bij de eerste 

controle een afwijking van 60 seconden te hard 

http://www.kika.nl/#_blank
http://www.vlugtrug.nl/#_blank
http://www.dehaanwielersport.nl/
http://www.kika.nl/
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gereden en bij de tweede controle 60 seconden 

te langzaam, dan heeft men toch een 

tijdsverschil van 120 seconden. Uiteraard gaat 

het om een eerlijke, sportieve prestatie: Er 

mag dus geen gebruik worden gemaakt van 

horloge, fietscomputer, mobiele telefoon, GPS 

systeem en andere middelen waarmee tijd 

en/of snelheid kunnen worden bepaald. 
 
De start en finish van het evenement vinden  

plaats in het centrum van Den Dungen, bij 

Hotel Café Restaurant Boer Goossens. Daar 

worden op zaterdag 30 augustus zo’n 1.000 

fietsers verwacht, die als clubteam, 

bedrijfsteam of als individuele deelnemer vanaf 

9.00 uur om beurten zullen starten. 
 
Dit bericht heb ik van de website van WTTC 

Vlug Trug gehaald. 
 
Mijn vraag is, bestaat er animo om aan dit 

evenement deel te nemen? Zo ja, dan zijn er 

meerdere mogelijkheden. 

We kunnen vrijdag op de fiets heen, in de 

buurt van Den Dungen overnachten. Zaterdag 

het NK fietsen en zondag weer terug. De 

afstand vanuit Weesp is ongeveer 90 kilometer. 

Ook kunnen wij op 1 dag met de auto heen en 

weer naar het NK. 
 
Ik ben benieuwd naar uw reactie. 
 
Stuur uw reactie naar: 

 m.visser684@upcmail.nl of 

 wimspek@gmail.com 

 

Hartelijke groet, Martin Visser 

 

25 jarig jubileum Arie Heijnis 

 

31 maart was het dan zo ver.  

Via de mail en mondeling had het bestuur Jan 

en alleman uitgenodigd om Arie in het zonnetje 

te komen zetten vanwege zijn 25 jarig 

lidmaatschap bij TFC Weesp.  

En elk nadeel heb zijn voordeel: Arie heeft niet 

veel op met mail, dus dat kwam goed uit. Dat 

iedereen braaf zijn mond had gehouden was 

ook geweldig. 
 
Ank, zijn vrouw, was een paar dagen tevoren 

ook ingeseind en zat dus ook in het complot. 
 
Het was prachtig weer en rond elf uur begon 

het clubhuis langzamerhand vol te stromen. 

Van heinde en verre kwamen de trouwe 

sterritrijders het clubhuis binnen en ook een 

aantal leden van de TFC Weesp waren 

aanwezig. Nog nooit was het zo vol want er 

was meer dan 50 man/vrouw aanwezig. Paula 

had het er maar druk mee. 
 
Rijders van TFC Weesp, Tempo, Avanti, DTS en 

Olympia in hun bijpassende tenue, vrienden en 

bekenden waren allemaal bijeen als blijk van 

waardering voor Arie's tomeloze inzet. Alle 

stoelen zowel binnen als buiten waren bezet en 

voor de rest was het staande receptie. 

Ook het gehele bestuur was hierbij aanwezig.  

Rond 12.00 uur nam voorzitter Tjebbe Bosma 

het woord en feliciteerde Arie met zijn 

25 jarig jubileum en bedankte hem voor zijn 

enorme inzet voor TFC Weesp. 

 

 

Als aandenken kreeg hij een doosje met een  

grote gegraveerde medaille waarop zijn 

jubileum staat vermeld. 
 
Ank werd ook in de bloemetjes gezet. 

mailto:m.visser684@upcmail.nl
mailto:wimspek@gmail.com
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Om alle gasten te trakteren en in de 

feestvreugde te laten delen kreeg Arie een 

grote taart met 25 jaar lidmaatschap TFC 

Weesp erop. Die moest in heel veel stukjes 

worden gesneden en uitgedeeld. Arie heeft de 

taart aangesneden en iedereen heeft gesmuld 

van de overheerlijke taart. 

  
Ook is door het bestuur een wisselbeker 

ingesteld voor inzet voor de vereniging en voor 

het zich sterk maken van het clubgevoel en die 

is als eerste aan Arie uitgereikt. 

Hij mag zich een jaar lang eigenaar noemen 

van de beker en het komend jaar iemand 

voordragen die zich bijzonder heeft ingezet 

voor de club en het clubgevoel goed 

uitgedragen heeft in het afgelopen jaar. 
 
Ondertussen moesten er natuurlijk ook nog de 

nodige stempels worden gezet en de felicitaties 

in ontvangst worden genomen. Al met al was 

het een reuze gezellige bijeenkomst, die voor 

Arie als een grote verrassing kwam. 

Arie we hopen dat je nog vele jaren in goede 

gezondheid bij TFC Weesp actief blijft! 

 

Riek van der Spek 

 

 

Nieuw TFC Weesp bord aan het 

clubgebouw 
 

In overleg met Argus hebben we een nieuw 

clubbord besteld wat, samen met een nieuw 

bord voor de kinderopvang, aan de voorkant 

van het clubgebouw komt te hangen. 

Deze borden komen links en rechts van het 

Argusbord zodat het een mooie eenheid vormt 

van de gebruikers van het gebouw. 

In mei zal dit bord bevestigd worden. 

 
 

Leukste sportvereniging van 
Weesp 

 

U kunt weer meedoen met de verkiezing van 

de leukste sportvereniging van Weesp. Breng 

uw stem uit op  

http://www.leukstesportvereniging.nl 
 
Voor elke stem wordt er 5 eurocent 

overgemaakt naar de stichting Spieren voor 

spieren, dus u steunt hiermee ook een goed 

doel. 

 

Nieuwe kleding 
Na een moeizame communicatie met de 

kledingleverancier vanwege ziekteverzuim 

aldaar en computerbestanden die na een 

interne verhuizing zoek waren, is het de 

leverancier dan toch gelukt onze bestelling in 

behandeling te nemen. De levertijd is 6 tot 8 

weken; na levering  hebben we jacks, shirts, 

broeken en handschoenen in alle maten weer 

voorradig. De naam Boretti is eraf. 

Zodra alles geleverd is, zullen we jullie 

hieromtrent infomeren en dan kan iedereen die 

nieuwe kleding nodig heeft, zich melden bij 

Dirk Lodder. 

Fred Wajon 

http://www.leukstesportvereniging.nl/stem
http://www.leukstesportvereniging.nl/

