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Voorwoord van de Voorzitter 
 

Beste leden, 
 

Ook de 2e tocht zit erop en wat zijn wij blij met 

de 114 deelnemers en natuurlijk ook het 

bedrag wat we aan KiKa kunnen overmaken. 

Inmiddels is de toercommissie met 

ondersteuning van Arie al druk bezig met de 

voorbereiding van de Beemstertocht. We hopen 

ook dan op goed weer en vragen jullie om in de 

kennissenkring vooral onze tochten te 

promoten. 

Ondergetekende is 17 april naar het regionaal 

overleg geweest. Misschien lang niet bij 

iedereen bekend, maar sinds medio vorig jaar 

zijn de districten vervangen door regio’s. De 

districten waren gelijk aan de provincies en 

men heeft zo goed als het dubbele aan regio’s 

gecreëerd. Deze regio’s hebben dus minder 

verenigingen en worden niet meer door een 

bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris, 

etc. geleid. Er is nu één regio afgevaardigde als 

contactpersoon en op de vergadering wordt 

deze ondersteund door een NTFU medewerker. 

Doel van deze vorm is vooral het directe 

contact tussen NTFU en verenigingen en 

hierdoor meer slagkracht. De NTFU stelt zich 

tot doel verenigingen krachtig te ondersteunen, 

maar daar kwam te weinig van terecht. Men 

hoopt dit op deze manier te verbeteren. 

In ieder geval zijn er zinnige discussies 

gevoerd, waar vooral de leden terugloop bij 

een behoorlijk aantal verenigingen en 

bestuurlijke problemen door een tekort aan 

bestuursleden indringend is besproken. Triest is 

het om te horen dat een vereniging als DTS 

zijn Toer afdeling na dit seizoen gaat opheffen 

vanwege gebrek aan leden. Ook verenigingen 

in de Kop van Noord Holland gaan fuseren, 

omdat ze het anders niet meer redden. 

Wij zullen in de toekomst als het Forum 

waterdicht is, de notulen van deze 

regiovergadering aan jullie ter beschikking 

stellen. 

Genoeg over het saaie besturen, dit voorwoord 

schrijf ik in Oostenrijk en hierna ga ik lekker 

van een de bergen genieten. Ik hoop jullie op 

de dinsdagavonden en anders op de 

Beemstertocht fietsend te ontmoeten. 

 

Tjebbe Bosma. 

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

 

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 

 2 juni  Jan de Wee 

14 juni   Jan de Rooij 

19 juni  Ronald Wajon 

19 juni  J.C. Visser 

21 juni  T. de Lange 

25 juni  Peter Duijnmaijer 

 

Wij wensen deze leden een vrolijke, sportieve 

en gezonde verjaardag toe. 

 

 

 

 

 

Beemster en Waterland - 

tochten op 18 mei 
Beste fietsvrienden en -vriendinnen, 

 

Op zondag 18 mei worden de Beemster rondrit 

en de Waterlandtochten gereden. 

 

De Beemster rondrit is een geheel nieuwe 

tocht: langs het Markermeer tot de kerk van 

Schardam, linksaf de polder in en dan door 

Oudendijk en langs de Ringvaart van de 

Beemster naar de koffie in Schermerhorn. Na 

de pauze rijden we langs de fraaie 

Eilandspolder naar Grootschermer en De Rijp. 

Verder langs het Noord-Hollands kanaal tot 

eind Purmerend. Langs de Purmerringvaart, 

over het Oudelandsdijkje naar Ilpendam. Via 

de bekende Waterlandroutes weer naar huis. 

 

De Waterlandtochten starten over hetzelfde 

parcours als de Beemster rondrit, zij buigen 

wel eerder af richting huis. 

De Waterland 70 km tocht is grotendeels gelijk 

aan eerder gereden versies van deze tocht: 

langs het Amsterdam-Rijnkanaal en over de 

Schellingwouder brug naar Waterland. Via 

Monnickendam naar Purmerend tot het 

Oudelandsdijkje en verder naar Ilpendam voor 

de koffie. 

 

De Waterland 40 km tocht gaat bij Ransdorp 

richting Zuiderwoude. Ter hoogte van Holysloot 

buigt de route richting Broek in Waterland. Via 

het nieuwe fietspad over de Volgermeer weer 

terug naar Amsterdam. Over IJburg terug naar 

Weesp. 

 

De start is op zondag 18 mei 2013 bij het 

clubhuis van de TFC Weesp aan de Papelaan 

126, 1382RP Weesp. 

 

De starttijden zijn als volgt: 

Waterlandtocht    40 km 9.00 - 10.00 uur 

Waterlandtocht    70 km 9.00 - 10.00 uur 

Beemster rondrit120 km 9.00 - 9.30 uur 

 

Van de verschillende routes zijn beschrijvingen 

en GPS-tracks beschikbaar. Alle afstanden zijn 

bovendien met duidelijke pijlen aangegeven. 

Inschrijving voor deelname aan de fietstocht 

kost slechts € 4,00 per persoon. Leden van de 

NTFU € 1,00 korting. 

De GPS-coördinaten kunt u hier downloaden. 

 

Tot zondag 18 mei! 

Jan Robben 

Toercommissie 

 

Vrijwilligers betaald!!!! 

Vrijwilligers worden niet betaald. 

Niet omdat ze waardeloos zijn, 

Maar omdat ze onbetaalbaar zijn.

http://www.dehaanwielersport.nl/
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Deelnemers gevraagd voor NK 
toerfietsen op 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 

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 

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 HCR 

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. 

 

 

 

29 april 2014 eerste keer 

dinsdagavond fietsen. 
 

Zoals vanouds stond Arie ons weer op te 

wachten met koffie of thee. De koffie was 

uitstekend en ik heb van de anderen ook geen 

klachten gehoord. Dat kan ook niet anders 

want hij doet dit al jaren voor TFC Weesp. 

Hartelijk dank daarvoor Arie. 

Jan, Mark, Wim, Karin, Willy, Fred, Roland, 

Peter en Martin waren weer present om er 

tegenaan te gaan. De laatste zes personen van 

deze groep gaan de Classico Boretti fietsen in 

Rhenen. Dus voor hen was het een laatste 

trainingsritje. Nou ik kan jullie vertellen dat 

was een pittige rit. Jan en Mark legden het 

tempo er al vroeg op. Door het Gein richting 

Abcoude voor het spoor links af naar 

Baambrugge. Bij Café De Punt linksaf naar 

Loenersloot. Onder het fietstunneltje door 

langs de molen bij de A2 naar Nieuwersluis. 

Verder langs het Amsterdam-Rijnkanaal 

richting Breukelen. Over de Straatweg weer 

naar Nieuwersluis. Daar aangekomen rechts en 

links over het Zandpad naar Loenen. Rechtdoor 

naar Vreeland via Nederhorst den Berg terug 

naar Weesp. Boven op de brug stonden de 

tellers op 47 km. Ruim binnen twee uur. Nou 

Jan en Mark, we hebben er erg van genoten. 

Het was redelijk stil achter jullie. 

  

Martin Visser 

 

 

21 en 22 juni Heuveltocht ten 

behoeve van Edwin van der Sar 

Foundation  
 

Op 21 en 22 juni is de volgende toertocht 

gepland waarbij de 100 en 150 km gaat naar 

de heuvels rond Amerongen en Zeist. Echt iets 

voor de klimliefhebbers dus.  

Ook is een tocht van 75 km uitgepijld naar 

Soest en 35 km naar 's-Graveland. 

 

We hebben expres 2 dagen genomen om 

iedereen in de gelegenheid te stellen deze 

mooie tocht te rijden voor het goede doel. 

 

http://www.edwinvandersarfoundation.org 

 

Later ontvangt u nadere informatie over dit 

goede doel en wat we willen realiseren.

http://www.vlugtrug.nl/#_blank
http://www.edwinvandersarfoundation.org/
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Resultaat Emma tocht 13 april 

voor Kika 1000 euro. 
De voorbereidingen waren getroffen: de tocht 

stond aangemeld op onze website, de 

deelnemers van vorige tochten zijn via email 

uitgenodigd mee te rijden, posters zijn 

opgehangen op diverse locaties in Weesp en 

in plaatsen rondom Weesp. Er stond een 

artikel over de Emma’s Lentetoer op de 

voorpagina van het Vechtjournaal en er stond 

een bericht in de agenda van het Weesper 

Nieuws. Verder heeft ondergetekende op 

vrijdag 4 en 11 april deze tocht onder de 

aandacht gebracht van alle Weespers op 

Radio Weesp in het programma het 

Sportcafé. En tenslotte niet onbelangrijk, het 

uitpijlen: dit is gedaan door mensen die het 

vaak doen, maar ook door mensen die 

eenmalig een extra bijdrage wilden leveren. 

Laat zondag 13 april maar komen! 

En dan is het zover: zondag 13 april, de zon 

scheen, het was droog en ja die wind……. 

Uiteindelijk hebben 114 fietsers zich 

ingeschreven voor de diverse afstanden. De 

bruto opbrengst bedraagt € 1.180,00. Na 

aftrek van ons deel voor de club (om de 

kosten te dekken) en een bijdrage uit de 

clubkas kunnen we aan KiKa een bedrag van 

€ 1.000,-  overmaken. We hebben het bedrag 

aangeboden via een symbolische cheque aan 

Rien Schimmel van KiKa. 

In de bijlage ziet u de bedankbrief die we 

inmiddels van KiKa hebben ontvangen. 

Graag willen we Arie Heijnis en Dirk Lodder 

enorm bedanken dat ze de hele zondag in het 

clubhuis paraat waren. En die arme Arie 

stond helemaal alleen achter de bar. Klasse 

voor jullie inzet!!! Maar ook een woord van 

dank gaat naar de mensen die hebben 

uitgepijld en die de pijlen weer hebben 

opgehaald. En dat ging soms met 

hindernissen b.v. de derailleur in de spaken 

van de fiets van Wim v.d. Spek. Allen die een 

bijdrage hebben geleverd aan het feit dat 

Emma’s Lentetoer een groot succes werd, 

veel dank!! 

Alle deelnemers enorm bedankt voor jullie 

gulle gaven! In juni gaan we het weer 

proberen, want de Heuveltocht staat dan in 

het teken van de Edwin van der Sar 

Foundation. We zijn in gesprek met deze 

Foundation om er een nog groter spektakel 

van te maken. Jullie worden hierover tijdig 

geïnformeerd. 

Fred Wajon 

 

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. 

 

 

http://www.leukstesportvereniging.nl/stem
http://www.leukstesportvereniging.nl
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Beste leden, 

Zoals we al eerder hebben gemeld, was Emma’s lentetoer dit jaar een groot succes. Met trots hebben we € 1.000,00 

kunnen overmaken naar KiKa. 

Bijgaand de foto’s van de overhandiging van de symbolische cheque aan Rien Schimmel van KiKa op 12 mei. Na de 

overhandiging gaf Rien een toelichting hoe KiKa te werk gaat.  

Waarom kinderen kanker krijgen is nog steeds niet te verklaren. De farmaceutische industrie is hierin niet 

geïnteresseerd. Daarom probeert KiKa zoveel mogelijk geld bij elkaar te halen om het onderzoek naar kinderkanker en 

de behandeling hiervan te financieren. In Utrecht komt het Prinses Máxima Centrum. Hier wordt al het onderzoek naar 

en behandeling van kanker bij kinderen gecentraliseerd.  

Alle knappe koppen op dit gebied komen hier werken en kinderen met kanker kunnen hier behandeld worden. Voor 

meer informatie: www.prinsesmaximacentrum.nl 

Nogmaals dank aan alle deelnemers van Emma’s Lentetoer voor hun gulle gaven. 

 

Fred Wajon 

 

Fred toont de symbolische 

cheque 

 

 

Bedankbrief 

 

 

 

Onze Voorzitter Tjebbe Bosma brengt 

Emma’s Lentetoer in herinnering. 

Onze Public Relations man Fred Wajon overhandigt de  

symbolische cheque aan de heer Rien Schimmel van de 

Stichting KiKa. 

  

 

http://www.prinsesmaximacentrum.nl/

