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Voorwoord van de Secretaris 

 

Beste leden, 

 

Hierbij weer de Nieuwsbrief vol met informatie 

over wat er zoal gebeurt in de vereniging. 

Velen van ons zijn op vakantie geweest en dus 

is het weer tijd om de laatste 2 tochten met de 

vereniging in te plannen en mee te rijden op 7 

september en 5 oktober. 

 

We hebben ook weer een aanzet gegeven voor 

de planning van de toertochten in 2015. We 

gaan ook dan weer 2 tochten houden die je op 

zowel zaterdag als zondag kan rijden, want dat 

levert wel meer deelnemers op en je bent niet 

afhankelijk van het weer op die ene dag. Ook 

gaan we dan weer 2 tochten houden voor 

goede doelen. Om de winter goed door te 

komen maken we het mogelijk  

om je conditie op peil te houden door in het 

clubgebouw te komen rijden op de Tacxen. 

 

Ik hoop dat je met plezier deze Nieuwsbrief zal 

lezen en ik wens je veel plezier met het 

beoefenen van onze gezonde sport, 

Toerfietsen. 

 

Wim van der Spek, secretaris. 

 

 

Verjaardagen sept. / oktober 
 

1 sept. Egbert van der Heide 

2 sept. Dirk Lodder 

3 sept. Remko de Graaf 

18 sept. Pascal van Kassel 

18 sept. Wim van Weeghel 

22 sept. Francis Geldorp 

24 sept. Nico Dalmulder 

26 sept. Lex Ebbe 

2 okt. Roland Geldorp 

5 okt. Jan Koper 

12 okt. Miriam Visser 

http://www.tfcweesp.nl/
mailto:wimspek@gmail.com
http://www.tfcweesp.nl/
http://www.dehaanwielersport.nl/
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Wij wensen deze leden een vrolijke, sportieve 

en gezonde verjaardag. 

 

 

7 september Triangeltocht 

Zondag 7 september verzorgen drie wielerclubs 

een mooie tocht door het mooie Hollandse 

landschap tussen Amsterdam, Weesp en 

Uithoorn. 

Er kan gestart worden op drie plaatsen: 

Amsterdam Sloten, Weesp en Uithoorn. 

De tocht gaat door gebied dat honderden jaren 

geleden allemaal veengebied was. Dankzij de 

ontwatering is het in gebruik genomen en 

enorm ontwikkeld. 

Toch is nog veel te zien van die mooie 

veengebieden. Het gebied is door vele 

kunstenaars in beeld gebracht. Onder andere 

Rembrandt, Breitner en Mondriaan hebben 

prachtige schilderijen gemaakt juist 

geïnspireerd door de omgeving van dit 

Hollandse landschap. 

Als organisator van de tocht hebben wij de 

leukste routes opgenomen in deze tocht. Leuk 

fietsen in een pracht omgeving. 

 

Als u in Weesp start rijdt u eerst naar Uithoorn, 

dan naar Amsterdam en daarna weer naar 

Weesp. 

De starters in de hoofdstad rijden eerst naar 

Weesp en daarna naar Uithoorn om dan weer 

in Amsterdam te eindigen. 

Uithoorn rijdt eerst richting Amsterdam en rijdt 

dan via Weesp weer terug naar het mooie 

Uithoorn aan de Amstel. 

 

Kijk onderweg ook eens naar de pracht huizen, 

die komen uit de tijd dat vooral de rijke 

Amsterdammers deze omgeving echt 

ontdekten. Water is een hoofdbestanddeel van 

het gebied. U ziet onderweg mooie riviertjes 

die het land doorsnijden en meertjes met vaak 

unieke fauna. Allemaal zo vlakbij Amsterdam. 

Een leuke fietstocht en een sportieve uitdaging. 

 

De complete route van 100 km is uitgepijld. 

GPS: klik hier voor het track.  

 

De start is tussen 9 en 10 uur bij: 

Amsterdam: clubhuis RTC Olympia, Velodrome, 

Sloterweg 1045 

Weesp: clubhuis TFC Weesp, Papelaan 126 

Uithoorn: clubhuis UWTC, Europarei 3 

 

Kosten 4 euro, leden van de NTFU 3 euro. 

 

VEEL FIETSPLEZIER 

5 oktober Sluitingstocht 

De toercommissie en het bestuur nodigen al 

onze leden uit om als club de Sluitingstocht te 

fietsen. 

Met jullie enthousiaste deelname kunnen we 

achter de voorrijders een gezellige en veilige 

55 km of 100 km fietsen. 

Er is ook een 35 km route uitgezet. 

Voor alle afstanden zijn er routebeschrijvingen 

en GPS-tracks beschikbaar. Klik hier voor 

download van de GPS-tracks. In het zip-

bestand staan alle afstanden als aparte .gpx, 

er is ook een .gpx met alle tracks in een 

bestand. 

De 35 km is een rondje Baambrugge, voert 

langs de Gaasperplas, over de nieuwe weg 

langs de A2. 

De 55 km is een rondje Breukelen, via 

Baambrugge en Vinkeveen. 

De 100 km is een rondje Montfoort. Voert langs 

de altijd mooie Kamerikse Wetering en over de 

http://tfcweesp.nl/images/stories/TFC/gps/Triangel%202014.zip
http://olympiaamsterdam.punt.nl/
http://tfcweesp.nl/
http://www.uwtc.nl/
http://www.tfcweesp.nl/images/stories/TFC/gps/Sluiting%202014.zip
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Cattenbroekerdijk (altijd deel van traditionele 

fietsroutes). Koffie is er net buiten Montfoort in 

het traditionele fietscafé de Posthoorn. In de 

buitenwijken van Meern gaan we "Het Lint" op, 

in het Máximapark. Het Lint is voor lopers en 

skeelers, fietsen is uitdrukkelijk toegestaan. 

Vanaf Breukelen gaan we samen met de 55 km 

naar Loenen, daar de Vecht over en verder 

naar Loenersloot. In Baambrugge komt de 35 

km erbij en door Abcoude weer langs het Gein 

naar huis. 

We vertrekken om 10.00 uur. Het inschrijfgeld 

is 4 euro, leden van de NTFU 1 euro korting. 

Na afloop sluiten wij, zoals gebruikelijk, het 

seizoen af met een extra lekker hapje en 

drankje. 

Ook zijn wij als bestuur heel geïnteresseerd in 

jullie mening over het afgelopen seizoen. Uw 

positieve inbreng en suggesties worden zeer op 

prijs gesteld. 

Jan Robben 

Toercommissie

Tacxen in het clubgebouw 

 

Beste leden van TFC Weesp,  

 

Zoals al eerder aangegeven willen wij in de 

wintermaanden proberen de verenigingsband 

aan te halen door in het clubhuis leden de 

gelegenheid te geven om op de tacx de 

conditie op peil te houden. Uiteraard is het 

contact onderling onder het genot van een 

drankje minstens even belangrijk als het 

tacxen. Wij stellen ons voor 5 tacxen neer te 

zetten en de liefhebbers kunnen dan op hun 

eigen fiets hier gebruik van maken. Als we dat 

in 2 tot 3 groepen doen met een tijdsduur van 

een uur dan moet het mogelijk zijn om 

gedurende de winter periode als vereniging 

sportief bezig te zijn. 

Dus de vraag aan jullie is, op wie kunnen wij 

rekenen op: 

 

DONDERDAGAVOND vanaf half oktober tot eind 

februari tussen 19.30 uur tot 22.30 uur. 

 

(Er zijn geen kosten aan verbonden) 

 

Stuur voor 15 september een mailtje aan 

tjbosma@planet.nl en geef daarin jouw 

voorkeurstijd aan.

Edwin van der Sar Foundation 

 

Van Edwin en Annemarie van de Sar hebben 

we een mooie foto ontvangen van de 

overhandiging van de cheque die we als TFC 

Weesp bij elkaar hebben gefietst voor de 

stichting 

Edwin van der Sar Foundation 

 

 

 

Zij zijn heel blij met het behaalde resultaat en 

bedanken iedereen die hieraan een bijdrage 

heeft geleverd.

mailto:tjbosma@planet.nl
http://www.edwinvandersarfoundation.nl/
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Verenigingenmarkt Weesp 

 

 
 

Op 28 augustus stond TFC Weesp weer op de 

Verenigingenmarkt om onze vereniging meer 

bekendheid te geven onder de bewoners van 

TFC Weesp en omstreken. Ook is het leuk om 

wat contacten met andere verenigingen te 

hebben en te zien wat zij te bieden hebben.

Genieten in de Limburgse heuvels 

 

Al een aantal jaren achtereen fietsen wij in 

Heerlen de Zuid-Limburgse fiets-4-daagse. 

En wij zijn niet de enigen. Het is een 

kleinschalig evenement met een vaste kern van 

deelnemers die er elk jaar voor naar Limburg 

komen. Het evenement wordt georganiseerd 

door de Wielervrienden Parkstad. Je kunt er 

kamperen op een terrein bij de sporthal in 

Heerlen en vandaar uit starten. 

Je ziet er ook een heel ander publiek dan bij 

andere fiets-4-daagses. Zo wordt er 

gekampeerd in tentjes en caravans/campers en 

iedereen beschikt over een racefiets, terwijl 

elders het merendeel beschikt over een e-bike. 

Voorafgaand aan de 4-daagse wordt de 

Ardennentrip georganiseerd. Zoals de naam al 

doet vermoeden gaat deze tocht van 120/180 

km de Ardennen in en is geheel gepijld. Deze 

tocht geldt ook voor het klimmersbrevet. 

De volgende dag, maandag, starten de 4-

daagse tochten waarbij de afstanden 25/40 

/60/100 km zijn. 

Er zijn vier prachtige tochten uitgezet waarbij 

er een deels door België gaat, een door 

Duitsland en de andere twee door het mooie 

Limburgse landschap. Elk jaar wordt ook het 

Drielandenpunt aangedaan. 

De eerste twee tochten zijn maandag en 

dinsdag. Vervolgens woensdag rustdag. Je kunt 

er dan ook voor kiezen om een tocht van 100 

km. te fietsen achter voorrijders. Donderdag 

en vrijdag zijn de laatste twee dagen van de 4-

daagse. 

Wij hebben dit jaar op onze vrije dag een route 

gefietst van Happen en Trappen 

www.happenentrappen.nl. 

Dit hadden wij cadeau gekregen van onze 

kinderen. Wij hadden gekozen om in Maastricht 

te starten. De route was maar 43 km. Dus 

gingen wij op de fiets vanuit Heerlen naar 

Maastricht om toch aan wat meer kilometers te 

komen. 

In Maastricht werden wij bij hotel In den Hoof 

hartelijk ontvangen met koffie en gebak. 

Tevens kregen wij de te fietsen route uitgereikt 

en de adressen waar de volgende 

eetgelegenheden zijn. 

We kregen meteen een beklimming voor de 

kiezen, naar Berg en Terblijt en naar 

Margraten. Daar zijn we even afgestapt om een 

bezoek te brengen aan de Amerikaanse 

begraafplaats aldaar.  

Als je al die oorlogsgraven ziet raak je toch wel 

diep onder de indruk van die kruisen ter 

nagedachtenis aan al die militairen die 

gesneuveld zijn in de Tweede Wereldoorlog. 

We vervolgden onze tocht. In Gulpen konden 

we buiten op het terras van de Zwarte Ruiter 

genieten van een voorgerecht. 

In hotel restaurant Op de Beek in Schin op 

Geul kregen we soep als tweede voorgerecht. 

Voor ons hoofdgerecht konden we terecht in 

Valkenburg bij Gasterij Koningswinkelhof in de 

Plenkertstraat in een mooie serre met uitzicht 

over de heuvels. We hebben hier heerlijk 

gegeten. Alleen was het weer ondertussen 

http://www.happenentrappen.nl/
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omgeslagen, van zon naar regen. Eigenlijk 

moesten we weer terug naar Maastricht voor 

ons nagerecht en om de routekaart weer in te 

leveren. We besloten echter de kortste route 

naar Heerlen te nemen. We hebben het hotel 

gebeld en gezegd dat we de volgende dag 

langs zouden komen. 

 

Toen was Wim jarig en we zijn daar uit eten 

gegaan en we kregen ons nagerecht gratis. Het 

was toen weer schitterend weer, zodat we 

buiten konden eten. Het ultieme 

vakantiegevoel. 
 

Wij hebben wederom genoten in Limburg. Voor 

degenen die van een sportieve uitdaging 

houden kan ik deze fiets-4-daagse van harte 

aanbevelen.  

Ook een bon voor Happen en Trappen is 

bijzonder leuk om te krijgen of je zelf cadeau 

te doen. Door heel Nederland zijn routes 

uitgezet van zo'n 40 km. Veel meer moet je 

ook niet hoeven fietsen want het is echt fietsen 

en genieten en het is bovendien voor iedereen 

te doen, gezien alle rustmomenten. 

 

Riek van der Spek

NK toerfietsen in Den Dungen op 

30 augustus 2014. 
  

Dit jaar hebben we weer met een team van 

TFC Weesp deelgenomen aan het NK 

Toerfietsen in Den Dungen. WTTC Vlug Trug 

was de club die dit jaar het NK organiseerde. 

De volgende leden van de club hebben aan dit 

evenement deelgenomen: de heren Fred van 

Dam, Lex Ebbe, Dirk Lodder, Jan Robben, 

Martin Visser en Wim van der Spek en de 

dames Karin Battem, Willy Verweij en Riek van 

der Spek. 

Iedereen moest deze dag vroeg uit de veren 

omdat we om kwart over 9 aan de start 

moesten verschijnen. De teamcaptain (Wim) 

moest drie kwartier voor tijd aanwezig zijn om 

alle benodigdheden voor de start in ontvangst 

te nemen. Iedereen was keurig op tijd. 

Vlug Trug heeft geen eigen clubgebouw en 

faciliteiten. De auto kon worden geparkeerd op 

een weiland en de ontvangst was in een grote 

feesttent. Na de openingsceremonie door 

burgemeester Pommer (zonder ketting is hij 

ook niets, vond hij) konden de teams van start. 

Dit keer waren er twee lussen, blauw en geel 

gepijld, die wisselend door de ploegen gereden 

moesten worden. Het eerste team deed de 

blauwe route, het tweede geel, enz. Dit om het 

geheel te spreiden. Wij reden eerst de blauwe 

route. 

We fietsten door veel kleine dorpen, die 

uiteindelijk allemaal onder de gemeente 

St. Michielsgestel vielen. Slechts een plaats viel 

onder Den Bosch. 

Nadat we ongeveer drie kwartier droog hadden 

gefietst begon het te regenen. Niet dat we 

verzopen zijn, maar het was wel een vieze 

motregen. 

Dirk had vette pech. Met een luide knal begaf 

zijn achterband het. Hij bleef achter met Jan en 

Fred en de rest ging door. 

Bij terugkomst wachtte ons een warme kop 

tomatensoep en een goed verzorgd 

lunchpakket met melk en een pakje sap. 

Ondertussen zitten wij te denken hoe Dirk weer 

terug moet komen, want Fred en Jan kwamen 

even zonder hem terug omdat ook zijn 

buitenband het had begeven. Op welke locatie 

bevindt hij zich, waar moet hij opgehaald 

worden, moeten we de organisatie 

inschakelen? Niet heel veel later komt ook Dirk 

binnen want er was iemand zo aardig om hem 

terug te brengen. Gelukkig kon alles 

gerepareerd worden en had ook Dirk nog tijd 

om te lunchen. 

In de middag hadden we de gele route en die 

ging richting Rosmalen. Deze route was korter 

dan de blauwe. Tijdens de pauze waren we 

weer een beetje droog geworden, maar dat 

duurde niet heel erg lang want ook in de 

middag bleef het niet droog. 

De route was goed uitgepijld met gele en 

blauwe pijlen voor de verschillende routes, met 

weinig obstakels en hindernissen. De club doet 

zijn naam eer aan. Veel lange, rechte wegen, 

http://www.vlugtrug.nl/
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soms langs een drukke verkeersweg of langs 

het kanaal, zo ben je Vlug weer Trug. 

Nadat we gefinisht waren hebben we de chip 

weer ingeleverd en konden we gaan douchen. 

Eerst de fietsen in de auto en spullen 

opgehaald om je te kunnen opfrissen. Dat was 

wel nodig. We waren nat en koud en zanderig. 

Met een busje werden we naar de plaatselijke 

voetbalclub gebracht waar we konden douchen. 

Wat kun je dat waarderen na zo'n inspanning. 

Voor Martin was het best afzien vanwege de 

kou en nattigheid voor zijn spieren. Martin, 

voor jou een extra pluim! 

In de feesttent was het een drukte van belang 

en ook heel lawaaierig. De sprekers waren zelfs 

met microfoon bijna niet te verstaan.  

Bij de teams is TC Oploo St Antonis 1e 

geworden, gevolgd door GRTC Excelsior Beta 

uit Gouda en De Doortrappers Langeboom. 

Bijzonder was dat na de huldiging het 

Wilhelmus werd gespeeld. 

Wij hadden startnummer 21 en zijn als 21e 

geëindigd. We hebben 5.17 min te hard/zacht 

gefietst over de 4 gedeeltes. Met plussen en 

minnen over de hele route komen we zelfs uit 

op 2.17 min verschil t.o.v. de 24,1 km/uur die 

we opgegeven hadden. We waren dus best 

tevreden met dit resultaat. 

 

Na afloop van het officiële gedeelte zijn we 

voor het eerst met het hele team wezen eten in 

de Likkepot, een gezellig oud bruin eetcafé in 

Rosmalen. We hebben er onze vingers bij 

afgelikt. Het was een gezellige afsluiting van 

een mooi NK in Den Dungen. Als herinnering 

kregen wij een teamfoto en voor elke 

deelnemer een bidon met de handtekening van 

Marianne Vos. Een bijzonder item dus. 

Volgend jaar is het NK in Dieren en wordt 

georganiseerd door RTC de Veluwerijders en nu 

al is bekend dat de tocht o.a. over de Posbank 

gaat. Dus maak je borst maar nat.  

 

Riek van der Spek

 

http://www.veluwerijders.nl/

