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Voorwoord van de Voorzitter 

 
Beste leden, 

 

Een half jaar voorbij en hiermee zijn alweer 

vier van onze tochten gereden. We kunnen 

best tevreden zijn over de opkomst, hoewel het 

aantal niet-leden verreweg in de meerderheid 

is. Blijkbaar bereiken wij niet-leden beter dan 

onze eigen leden. Ik hoor nog steeds wel de 

klacht over het ontbreken van club gevoel. Dit 

mondt dan uit in opmerkingen als: wat heeft 

het voor zin om lid te blijven voor die paar 

tochtjes waar ik toch niet met andere leden 

fietsen kan, omdat ze al weg zijn of niet 

komen. Leden, bedenk wel als iedereen de 

toerverenigingen de rug toe keert, worden er 

ook geen tochten meer georganiseerd en kun 

je dus nergens meer ook als niet-lid een tocht 

fietsen. Maar wat geen clubgevoel: we hebben 

ook leden die zich uit de naad werken. Toch 

even noemen: Dirk Lodder zit 2 dagen achter 

de tafel, omdat wij plotseling bedenken een 

tocht op zaterdag en zondag te organiseren. 

Toen ik Dirk vroeg of hij het zeker wist 2 dagen 

achter de tafel, zei hij: ja, dat doet deze 

sukkel. Nee Dirk, jij bent geen sukkel, jij hebt 

club gevoel. Voor Arie geldt hetzelfde, achter 

de bar en op dinsdagavond altijd koffie. En dat 

altijd met een lach voor zijn club. Jan Robben 

altijd bezig met routes en voorbereidingen voor 

de tochten.  

Ikzelf ben gestart met de cursus Race2 trainer 

en kan hiermee met meer theoretische en 

praktische kennis wat betekenen in het 

begeleiden van leden en eventuele 

potentiële/nieuwe leden. Om praktijkervaring 

op te doen moet ik uiteraard oefenen en 

daarvoor heb ik een aantal leden nodig aan wie 

ik trainingen kan geven. In een aparte mail 

kom ik met data en hoop uiteraard op jullie 

medewerking. Het afsluitende examen voor 

deze cursus is 2e helft september. Hiervoor 

moet ik met een groep van 6-10 fietsers op 

een zaterdag een “Proeve van Bekwaamheid 

afleggen”. Ook hiervoor heb ik een aantal 

“slachtoffers” nodig. Ik meld mij hiervoor nog. 

De vraag is gesteld om op zaterdagochtend 

structureel te gaan fietsen. In september 

starten we met een zaterdagochtend groep. 

Zolang het weer dit toelaat gaan we hiermee 

door. Het is de bedoeling dit in het nieuwe 

seizoen te continueren. Alleen, hiervoor hebben 

wij wel handen nodig. Het kan niet zo zijn dat 

alleen de voorzitter deze kar gaat trekken. Dus 

mijn voorstel: ik doe vervolgens de Race 3 

trainer cursus en er zijn ook een paar leden die 

Race2 gaan doen. 

 

 

 

http://tfcweesp.nl/
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Tja, nog even een ander dingetje: ikzelf zal 

helaas de komende tochten in juli en augustus 

afwezig zijn vanwege vakantie en ook in 

september bij onze tocht, samen met 2 andere 

clubs georganiseerd, niet kunnen rijden, omdat 

ik in de organisatie zit van de Weesper Kwart 

Triatlon. Ik hoop op jullie medewerking, als er 

voor die tochten wordt gevraagd om hulp bij 

het pijlen en achter de bar. 

Een goede voortzetting van het fietsseizoen 

met goed weer en geen ongelukken wens ik 

jullie allemaal toe, 

 

Tjebbe Bosma, voorzitter. 

 

 

 
 

Verjaardagen juli / augustus 

 

6   juli  Jan Dovianus 

19 juli  Peter Paul Tabak 

27 juli  Arie Heijnis 

28 juli  Bert Priester 

5  augustus Steven Bouwman 

7  augustus Martin Visser 

7  augustus Wim van der Spek 

 

8  augustus Tjebbe Bosma 

23 augustus Martin Raymakers 

25 augustus Fred Wajon 

 

Wij wensen deze leden een vrolijke, sportieve 

en gezonde verjaardag toe. 

 

 

Nieuwe kleding 

Beste clubleden, 

 

Het heeft even geduurd, maar de nieuwe 

kleding is eindelijk geleverd. Zowel van de 

heren- als van de dameskleding zijn alle maten 

voldoende voorradig. Ook zijn er weer 

handschoentjes in alle maten leverbaar. 

Als jullie nieuwe kleding willen bestellen, neem 

dan contact op met Dirk Lodder; na 19:00 uur 

te bereiken op telefoonnummer 035-6852982. 

Ondergetekende zorgt er vervolgens voor dat 

je een factuur ontvangt, waarna je het 

verschuldigde bedrag aan ons kan overmaken. 

Contante betalingen hebben we liever niet. 

De verkoopprijzen zijn dit jaar als volgt: 

Jack (shirt lange mouw met dikkere voering): € 

35,00 

Broek met race zeem: € 25,00 

Shirt korte mouw: € 25,00 

Handschoentjes: € 11,00 

Deze verkoopprijzen liggen ruim onder de 

inkoopprijs. 

 

Fred Wajon 

 

   

 

Rondom het Markermeer / 
Oostvaardersplassen op 20 juli 

Beste fietsvrienden en -vriendinnen, 

 

Op zondag 20 juli wordt de tocht Rondom het 

Markermeer (160 km) georganiseerd. Er zijn 

ook kortere tochten: Oostvaardersplassentocht 

(100 km) en de Vestingtocht (35 km). 

 

De tocht Rondom het Markermeer spreekt altijd 

tot de verbeelding. Wij rijden linksom: eerst 

naar Lelystad, dan naar de pauzepost op de 

dijk naar Enkhuizen en in Hoorn langs de 

Hoofdtoren. Verder door Edam en over IJburg 

weer naar huis. 

De 100 km gaat langs het Markermeer, onder 

langs de prachtige Oostvaardersplassen, langs 

de Lage Vaart tot de Lage Knarsluis en aan de 

andere kant van de Lage Vaart terug. 

Koffiedrinken bij Hajé. 

De 35 km gaat langs het Markermeer over het 

nieuwe fietspad op de dijk van Maxis naar 

Muiden en verder via Muiderberg naar het 

http://www.dehaanwielersport.nl
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gezellige vestingstadje Naarden. 

 

De complete 100 en 160 km zijn volledig 

gepijld. 

De 35 km wordt op beschrijving gereden. 

 

Voor de 160 km kan er gestart worden tussen 

8:30 uur en 9:00 uur. 

Tussen 8:30 en 9:30 uur kunnen de 100 km 

rijders van start. 

Tussen 8:30 en 9:30 uur kunnen de 35 km 

rijders van start. 

 

Inschrijfgeld € 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. 

 

Tot zondag 20 juli! 

 

Jan Robben 

Toercommissie  

 

Drie Provinciëntocht op 9 en 10 
augustus 

 

Op 9 en 10 augustus organiseren we samen 

Avanti de “Drie Provinciëntocht.” 

Een prachtige tocht met afstanden van 35, 65, 

90 en 125 km door het groende hart van 

Nederland. U kunt de tocht zowel op zaterdag 

als op zondag rijden, dus dat moet voor velen 

van ons wel mogelijk zijn. Voor de kortere 

afstanden zijn de starttijden tot 12.00 uur. 

Noteer de datum alvast in Uw agenda. 
  

 
Resultaat Heuveltocht voor de 
Edwin van der Sar foundation. 

 

De Heuveltochten die voor 21 en 22 juni jl. op 

het programma stonden, zijn voor onze 

begrippen goed bezocht. In totaal over beide 

dagen hebben 110 deelnemers zich voor de 

diverse afstanden ingeschreven. Zoals 

afgesproken hebben we elke deelnemer 

gevraagd iets extra’s te doneren voor de Edwin 

van der Sar Foundation. Met wat aanvulling 

vanuit de vereniging zijn wij verheugd jullie te 

kunnen mededelen dat aan deze Foundation 

een bedrag van € 500,- is overgemaakt. Men is 

daar zeer blij mee en de Foundation wil dan 

ook iedereen bedanken voor de donatie. 

Inmiddels hebben we een cheque laten maken 

en deze wordt eind juli aan de Edwin van der 

Sar Foundation overhandigd. Het is dan de 

bedoeling dat Edwin van der Sar en zijn vrouw 

Annemarie met de cheque op de foto gaan. 

Deze sturen ze naar ons op. Zo kunnen we de 

foto op onze website plaatsen en ook komt 

deze op de website van de Foundation. Toch 

weer leuke reclame voor onze club. Dat de 

overhandiging van de cheque pas eind juli is, 

heeft te maken met vakanties van diverse 

mensen en het feit dat Edwin en familie dan 

pas terug zijn in Nederland. 

 

Fred Wajon 

 

http://www.edwinvandersarfoundation.org 

 

 
 

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. 

http://www.edwinvandersarfoundation.org/
http://www.vlugtrug.nl/#_blank
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De start en finish van het evenement vinden 

plaats in het centrum van Den Dungen, bij HCR 

Boer Goossens,  

 

Opgave kan nog bij Martin Visser of Wim van 

der Spek tot 20 juli. Daarna worden de teams 

samengesteld en de snelheid bepaald. 
 

 

Wie zoekt er nog een grote 
uitdaging? 

Als secretaris krijg ik veel mail met reclame, 

waar ik meestal niets mee doe. Deze wilde ik U 

echter niet onthouden als reisliefhebber. Wie 

weet welke ideeën er zijn of ontstaan onder de 

leden? 

 

 
Geachte secretaris, bestuursleden, 

Footsteps Sport Events organiseert unieke 

sportreizen vol sport, cultuur, avontuur en 

beleving. 

Ons schaatsavontuur op de Gele Rivier in China 

is zelfs op het 8 uur journaal uitgezonden. 

Wij willen u vragen onze sportreizen onder de 

aandacht van uw leden te brengen. 

Wat te denken van een mountainbike Challenge 

in het Kruger park in Zuid Afrika. Fietsen 

tussen de Big Five, oog in oog staan met 

olifanten en andere dieren, of een 

Mountainbike Challenge in het Altai gebergte in 

Mongolië tijdens het adelaars festival waar 

Kazach nomaden jagen met paard en adelaar. 

Op 22, 23 en 24 augustus een uniek 

mountainbike weekend in België. 

Kortom onze reizen zijn meer dan sport alleen, 

het zijn reisavonturen waarin iedereen de 

hoofdrol speelt. Bekijk onze nieuwsbrief en 

website www.footstepssportevents.com en 

download de PDF’s. 

U kunt zich aanmelden via de site en of vragen 

stellen per e-mail aan Stefan Rasing, 

stefan@footstepssportevents.com 
 

 

 

 
 

Kwaliteit van onze tochten 

 
Van de NTFU ontvingen we onderstaande 

reactie op onze tocht van 18 mei: 

 

 

Betreft: Beoordeling toertocht 18 mei 2014 
 
Geacht Bestuur, 

 

Uw Waterlandtocht en Beemsterrondrit zijn op 

18 mei 2014 door een Kwaliteitsadviseur of 

Kwaliteitsrapporteur van de NTFU beoordeeld.  

Met het aantal behaalde normen voor een 

sterreneis, volgens het Wielersportreglement, 

hebben wij uw vereniging voor deze tocht één 

ster toegekend.  

Wij feliciteren u met het behaalde resultaat. 

Als bijlage treft u een Beoordelingsformulier 

aan. 

Wij adviseren u om aan de artikelen die rood 

zijn weergegeven extra aandacht te besteden 

en er u voordeel mee te doen. 

Hebt u nog vragen of opmerkingen, neem dan 

contact met mij op. 

 

Wij wensen u veel succes met het organiseren 

van komende toertochten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Nederlandse Toer Fiets Unie 

Namens de Commissie Tochten & Kwaliteit 

 

 
Cor Lammers 

 

 

PS, 

Het bestuur dankt hierbij de 

Toercommissie en de vrijwilligers voor dit 

behaalde resultaat. 

http://www.boergoossens.nl/
http://www.boergoossens.nl/
http://www.footstepssportevents.com/
mailto:stefan@footstepssportevents.com#_blank

