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Voorwoord van de Voorzitter 
 

TFC Weesp in beweging 
 
Het is al weer even geleden dat er een 

nieuwsbrief is gepubliceerd. Dit betekent 

echter niet dat we in de tussentijd hebben 

stilgezeten. De Toercommissie heeft sinds april 

veel werk verzet door het organiseren van een 

aantal mooie tochten en het bestuur heeft de 

eerste stappen gezet om te komen tot een 

Beleidsplan 2016-2018 door het volgen van de 

cursus Besturen met een visie (aangeboden via 

de NTFU). 

Emma’s Lentetoer was met 120 deelnemers en 

een opbrengst van 2.015 euro voor het Emma 

Kinderziekenhuis zeer geslaagd te noemen. De 

Triangel had helaas weinig deelnemers door de 

regenachtige omstandigheden maar de 

samenwerking met UWTC in Uithoorn en 

Olympia in Amsterdam is zeker goed bevallen.  

Hetzelfde kan gezegd worden over het Rondje  

Markermeer (samen met TC Grootebroek) en 

de Drie Provinciëntocht (samen met Avanti in 

Alphen aan de Rijn). Deze tochten konden 

beide rekenen op een kleine honderd 

deelnemers. Verder waren er in juni de 

Avondfiets2daagse met helaas niet meer dan 

15 deelnemers (gaan we nog evalueren) en de 

Edwin van der Sar Heuveltocht (zie het verslag 

elders in deze nieuwsbrief). 

Zoals aangegeven zijn we als bestuur druk 

bezig om vorm te geven aan het beleid voor de 

komende jaren. Daarbij zijn een positieve 

uitstraling, sociale verbondenheid, meer leden 

én vrijwilligers en begeleiding en opleiding 

belangrijke speerpunten. In de komende 

periode willen we dit verder bespreken met de 

commissieleden en andere leden van de 

vereniging. In de najaarsledenvergadering van 

november wordt dan vastgesteld welke 

actieplannen we hiervoor zullen gaan 

uitvoeren.  

Dit seizoen staan er nog twee tochten op het 

programma: de Beemster- en Waterlandtocht 

op 13 september (zie de aankondiging elders in 

deze nieuwsbrief) en de Sluitingstocht op 11 

oktober. Bij deze tochten geldt ook dat de 

deelname gratis is voor leden van TFC Weesp. 

 

Ik zie jullie graag bij deze tochten, als 

deelnemer of als vrijwilliger! 

 

Jan Calis, voorzitter 

http://www.tfcweesp.nl/
mailto:wimspek@gmail.com
http://www.tfcweesp.nl/
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Erelid Jan de Wee overleden 
  

Woensdag 2 september is ons erelid Jan de 

Wee overleden. De uitvaart van Jan is 

woensdag 9 september om 12.00 uur bij TFC 

Weesp, Papelaan 126 in Weesp. Een roos als 

laatste groet wordt zeer op prijs gesteld. Na 

afloop is er gelegenheid tot condoleren. Leden 

van TFC Weesp wordt gevraagd om bij deze 

gelegenheid hun clubjack te dragen. 

Op de website zal nog een in memoriam 

worden geplaatst. 

Verjaardagen september 
 

 1 sept.  Egbert van der Heide  

 2 sept.  Dirk Lodder 

 18 sept. Pascal van Kassel 

 18 sept. Wim van Weeghel 

 22 sept. Francis Geldorp 

 24 sept.  Nico Dalmulder 

 26 sept. Lex Ebbe 

 

Wij wensen deze leden een vrolijke, sportieve 

en gezonde verjaardag toe. 

 

 

Beemster rondrit en 

Waterlandtochten 
 

Beste fietsvrienden en -vriendinnen, 

 

Op zondag 13 september organiseert TFC 

Weesp de Beemster rondrit en 

Waterlandtochten. 

 

De Waterlandtocht van 70 kilometer gaat 

langs het Amsterdam-Rijnkanaal richting 

Waterland en daarna via Monnickendam 

naar Purmerend tot het Oudelandsdijkje 

en verder naar Ilpendam voor de koffie. 

Via het fietspad over de Volgermeer en 

IJburg gaat het vervolgens weer richting 

Weesp. 

De Beemster rondrit van 120 kilometer volgt 

tot Monnickendam het parcours van de 

Waterlandtocht en gaat daarna langs het 

Markermeer tot aan de kerk van Schardam. 

Vervolgens linksaf de polder in en door 

Oudendijk en langs de Beemsterringvaart naar 

de koffie in Schermerhorn. Na de pauze rijden 

we langs de fraaie Eilandspolder naar 

Grootschermer en De Rijp. Daarna gaat de 

route verder langs het Noord-Hollands kanaal 

en de Purmerringvaart over het 

Oudelandsdijkje naar Ilpendam. Vanaf daar 

gaat het via de Waterlandroute weer naar huis. 

De Waterlandtocht van 40 km gaat bij 

Ransdorp richting Zuiderwoude. Ter hoogte van 

Holysloot buigt de route richting Broek in 

Waterland en sluit vanaf daar weer aan bij de 

overige afstanden. 

 

De start en finish zijn bij het clubhuis van TFC 

Weesp aan de Papelaan 126, 1382RP Weesp. 

 

De starttijden zijn als volgt: 

Waterlandtocht       40 km 9.00 - 11.00 uur 

Waterlandtocht       70 km 9.00 - 10.00 uur 

Beemster rondrit   120 km 9.00 - 9.30 uur 

 

Alle routes zijn met duidelijke pijlen 

aangegeven en als GPS-tracks beschikbaar op 

onze site. Daarnaast is er van elke afstand een 

routebeschrijving. 

 

Inschrijving voor deelname aan de fietstocht 
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kost slechts € 4,00 per persoon (€2,50 voor de 

40 km). 

Leden van de NTFU krijgen altijd 1 euro 

korting. Voor leden van TFC Weesp en jeugd 

t/m 15 jaar is de deelname gratis. 

Dit is inclusief een gratis pannenkoek voor elke 

deelnemer na afloop van de rit. 

  

Tot zondag 13 september! 

Jan Robben 

Toercommissie

Markermeertocht met 2 sterren 

beoordeeld 
 

Van de NTFU hebben we bericht ontvangen dat 

de Markermeertocht is beoordeeld door de 

kwaliteitscontroleur van de NTFU. 

Zijn bevindingen waren zodanig positief dat de 

tocht met 2 sterren is gewaardeerd. 

Wij als bestuur zijn heel blij met dit resultaat 

en bedanken de Toercommissie, met name Jan 

Robben, Tjebbe Bosma en Arie Heijnis voor de 

geleverde inspanningen om dit resultaat te 

bereiken. De tocht was georganiseerd in 

samenwerking met TC Grootebroek. 

 

Wim van der Spek 

 

 

NTFU Lidmaatschapsjaar veranderd 

Vanaf aankomend jaar loopt het 

lidmaatschapsjaar van de NTFU van januari t/m 

december. Hiermee sluit de NTFU aan bij de 

grote wens van veel verenigingen om hetzelfde 

lidmaatschapsjaar te hanteren als dat zij al 

jaren doen. Lees hier hoe de procedure rondom 

afmelden, ledenpassen, etc. er vanaf 2016 uit 

komt te zien. 

 

Ledenpassen en kalenders gaan 

rechtstreeks naar de leden. 

De ledenpassen worden vanaf 2016 

rechtstreeks naar de leden gestuurd. De pas 

wordt medio februari meegezonden met het 

eerste nummer van FietsSport Magazine. 

G-leden (gezinsleden) krijgen hun pas 

rechtstreeks per post opgestuurd. Hiermee 

komen we tegemoet aan het verzoek van het 

merendeel van de verenigingen die de 

ledenpassen niet meer op willen halen bij 

distributiepunten en geen kosten willen maken 

om passen op te sturen naar hun leden. De 

NTFU Kalender wordt gecombineerd met het 

eerste nummer van FietsSport Magazine, dus 

ook die hoeft niet meer door de vereniging te 

worden opgehaald en verspreid.  

 

Ledenpassen terugsturen kan niet meer. 

 

In het verleden was het mogelijk om na 

ontvangst van de passen, pasjes terug te 

sturen van leden die niet hadden betaald of te 

laat hadden opgezegd (de ‘1-april-regeling’). 

Met de aanpassing van het lidmaatschapsjaar 

kunnen verenigingen de laatste mutaties nog 

doorgeven in de maand januari. De pasjes 

worden na 1 februari gemaakt en rechtstreeks 

naar de leden gestuurd. Creditnota’s voor 

reeds gefactureerde lidmaatschappen zijn dus 

niet meer van toepassing.

http://www.ntfu.nl/#_blank
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Edwin van der Sar Heuveltocht 

 

Beste fietsvrienden en -vriendinnen, 

 

De Heuveltocht op 14 juni was dit jaar voor de 

2e keer opgedragen aan de Edwin van der Sar 

Foundation. Dit gaf mij in veel opzichten een 

goed gevoel. Vooraf was al het nodige werk 

verzet door Jan Robben, Arie Heijnis en 

ondergetekende met het uitpijlen van de 

routes. Mark Zwart tekende voor een 

bardienst, want hij ging niet fietsen vanwege 

een tocht die hij de dag er voor ging doen. Dirk 

Lodder zat als vrijwel vanzelfsprekend weer 

achter de inschrijftafel en Wim van der Spek 

(vervroegd terug in het land met een vervelend 

oogprobleem) wilde ook bij de bar helpen. Nou, 

dit kwam goed uit, want Mark wilde ook nog 

wel graag fietsen (sommigen van ons zijn 

onverbeterlijk!). 

 

Het weer was alleszins redelijk en er waren 82 

inschrijvingen waarvan 18 op de 150 km (dus 

Jan R. niet voor niets pijlen neergehangen en 

opgehaald op de lange lus ). 

 

Ook deze tocht veel inschrijvingen van niet-

leden, dus blijkbaar voorzien wij als club in een 

behoefte. Niets dan lof over de organisatie en 

mooie routes. Die pluim nemen we graag in 

ontvangst en geeft veel voldoening voor de 

gedane moeite. Extra leuk was dat we dankzij 

de bijdragen van alle deelnemers 500 euro 

konden overmaken naar de Foundation. 

  

Jan Calis bedacht een formule, waarbij een 

pastamaaltijd na de tocht werd aangeboden. 

Dit was echt een succes. Zo goed als iedereen 

maakte hier gebruik van en het werd zelfs 

schrapen in de pan om iedereen te kunnen 

bedienen. 

 

Dit gaf een extra stukje gezelligheid en 

verbondenheid. Jan en ik hebben onze ziel en 

zaligheid in de bereiding gelegd en mijn vrouw 

Ria is nog bezig om de tomatenvlekken uit mijn 

shirt te poetsen. Maar dat was het wel waard. 

Al kokend en brainstormend besloten we dit 

seizoen ook zeker nog een keer pannenkoeken 

te gaan bakken na afloop van een tocht! 

 

Ik wil graag Dirk, Arie (beiden ook nog pijlen 

opgehaald na afloop), Jan R. , Jan C. , Wim en 

Mark danken voor hun geweldige inzet.  

 

Blijft staan dat de vrijwilligersbasis erg smal is 

om dit alles te kunnen organiseren. Bij de 

volgende tochten vragen we dan ook 

nadrukkelijk jullie hulp bij het uitpijlen, de 

inschrijving, de bar of het weghalen van de 

pijlen na afloop. Het is niet alleen gezellig maar 

voelt ook heel dankbaar . Qua tijdsbesteding 

hoeft dit niet gelijk een halve of hele dag te 

zijn. 

 

Met een paar uurtjes wordt het al een stuk 

makkelijker, ook voor je collega vrijwilligers! 

 Tjebbe Bosma 

 

 

http://www.dehaanwielersport.nl/

