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Uit de ganzenveer van uw voorzitter ontsproten.
Beste leden van Toerclub Grootebroek.
We mogen weer. We fietsen weer in groepen op de zondagmorgen, dinsdagmorgen en
woensdagavond. Een met een spetterende eerste clubrit sinds ruim een jaar hebben we weer kunnen
genieten van het samen fietsen en de kameraadschappelijke sfeer die onze vereniging zo eigen is.
Inmiddels zijn we weer enkele weken verder en we zien elke week opnieuw dat er onder de leden
grote animo is om te fietsen. Regelmatig grote drukte bij de startlocatie en vaak moeten we in
meerdere groepen vertrekken, om de gewenste groepsgrootte van twaalf niet te overschrijden. Toch
gaat het dan toch wel eens mis, zo ook op 13 juni. Tijdens deze rit kwamen Nico en Trudy in
Westwoud ten val, waarbij zij beiden flink geschaafd werden. Gaat het de gehele rit goed, maar vlak
voor de finish…. .
Dit pleit er nog maar eens voor om goed op te letten en de groepen waarin we vertrekken in stand te
houden tot we “thuis” zijn.
Een nieuw fenomeen heeft inmiddels zijn intrede gedaan binnen onze
vereniging. De Cyql-app. Was er in het begin wat scepsis, enkele
weken later zijn de meeste (aangemelde) leden enorm enthousiast
over het gebruik van de app. Het is weliswaar nog een pilot, maar de
meeste kinderziekten lijken er uit te zijn gehaald, mede door de
feedback van onze leden. Ondertussen gaat de ontwikkeling van de
app door en zullen we op enig moment een fantastisch hulpmiddel
hebben bij de communicatie omtrent ritten. Lees ook het artikel in
verder het clubblad over deze app.
De eerste vrije clubrit is inmiddels ook gehouden. Rond het Markermeer, in twee groepen gereden. Een
groep van vijf leden die in een wat sneller tempo de rit volbrachten en een groep van acht leden die er
een dik kwartier langer over deden. Allen hebben echter een mooie rit gehad in fantastisch weer. Ook
de rit Langs het Markermeer is verreden door een groep van één vrouw en zeven mannen. Voor deze
rit was een nieuwe route nodig, in verband met de werkzaamheden aan de dijk.
TCG denkt ook aan het milieu. Alle leden hebben voorafgaand aan deze rit de GPX bestanden, een
routekaartje en beschrijving van de rit via de mail ontvangen. Voorgaande jaren bleek dat bij vrije
clubritten de uitgeprinte versies van de routes vaak achterbleven in de kantine en in de prullenbak
verdwenen. Uit milieutechnisch oogpunt worden de routebeschrijvingen voortaan via de mail verspreid
en dan mag iedereen voor zichzelf beslissen of zij de route uitprinten, of wellicht het gpx bestand
downloaden op hun navigatieapparaat.
Voor VTT zullen de papieren versies nog wel klaarliggen.
Vanaf deze plaats wens ik iedereen die dat betreft een fijne vakantie toe en veel fijne fietskilometers,
al dan niet in het gezelschap van clubleden.
Peter Kaagman
Dit clubblad wordt ook gepubliceerd op de website.
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Het perspectief op clubritten: eindelijk is het zover!
door Ton Groot
Het is zondag, 30 mei 2021. De toercommissie heeft op verzoek van het bestuur een aantal nieuwe
clubritten ontworpen. Het is bij de verzamelplaats van SAV een drukte van belang. Het lijkt wel of
iedereen nu in de afloop van de coronaperiode – althans laten we dat hopen – ernaar gesnakt heeft om
eens heerlijk in diverse teams te fietsen. Alleen al het elkaar naar lange tijd weer ontmoeten, vrolijkt
de boel heel wat op. Het is dan ook een geweldige opkomst. Maar liefst 55 leden hebben zich
verzameld om aan een van de clubritten mee te doen.
De toercommissie heeft nogal wat werk verricht. Er zijn drie afstanden van 35, 60 en 80 km. Zodoende
is er dus voor “Elck wat wils” zoals het oude gezegde luidt en daarbij zijn de 60 en de 80 km naar
keuze in een snel tempo of een gematigd tempo te rijden. Daarom staan er maar liefst 5 voorrijders
(wegkapiteins) klaar en je wordt geacht een van hen te kiezen.
Zoals het een goede voorzitter betaamt, neemt Peter het
woord en hij stipt daarbij de regels over zaken als
onderlinge afstand houden aan. Dennis maakt een
bezwerend handgebaar en roept de meute tot de orde.
Nadat alles nog eens goed is uitgelegd, gaan we op stap.
De toercommissie heeft wel degelijk haar best gedaan,
want alhoewel je in een vertrouwde omgeving fietst, zijn
er toch wat nieuwe tracks gemaakt. Ja, je kon die tracks
ook op je GPS downloaden. Geweldig toch!
Zelf ga ik met de oudere leden van TCG bij de 80 km
tocht met gematigde snelheid bij de groep van
voorrijder Robert Bult staan.
Via Hoorn, De Goorn en Rustenburg gaat de route langs
de Ringvaart van Heerhugowaard. Juist daar heeft onze
voorrijder een klassieke training bedacht, want iedereen
moet afstappen om vervolgens over een smal en steil
houten bruggetje te lopen. Tot ieders opluchting is
iedereen voor deze beklimming geslaagd en we
vervolgen de weg aan de andere kant van de vaart.
Maar zie daar, de snelle 80 km groep passeert ons dan op hoge snelheid aan de andere kant van het
water. Is onze oversteek dan voor niets geweest? Het maakt niet uit, we gaan in een opgewekte
stemming verder.
Via Nieuwe Niedorp gaan we weer verder om zo langs De Gouwe, De Weere en Lambertschaag langs
de Omringdijk naar Medemblik te gaan. Het is nog een klein stukje naar Wilma en Gerrit van CaféRestaurant De Welkomst in Onderdijk om daar te pauzeren. Koffie en thee zijn voor rekening van de
club. De snelle 80 km groep zit er al en met een aantal andere klanten is het een drukte van belang.
Wilma en Gerrit rennen zich de spreekwoordelijke naad uit het lijf, maar daar zullen zij na zo’n lange
sluiting wel naar hebben uitgekeken.
Iedereen geniet van het zonnetje en is in opperbeste stemming. Ik vraag of Robert zich heeft moeten
inhouden en dus onder zijn eigen tempo is gaan rijden. Dat blijkt zo te zijn en ik vind het knap, dat hij
dat heeft gedaan.
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Vanaf De Welkomst is het niet zo ver meer van huis. Na thuiskomst blijken we (de oudere leden dus)
met een gemiddelde van 25 km/h te hebben gereden en dat is heel goed gegaan. Je komt dan wel
voldaan thuis.
Daarom geef ik de organisatoren een welgemeend compliment. Klasse mensen
!!!
Ook op zondag, 6 juni stond er weer een grote groep clubleden klaar om als
vanouds de zondagmorgenritten te rijden. De stemming zit er weer goed in en
dat is een goed gevoel.

Het is zondag, 27 juni en het is de dag nadat de mondkapjes niet meer verplicht zijn behalve dan daar
waar de onderlinge afstand minder dan 1,5 meter is zoals bijvoorbeeld in het openbaar vervoer. Ik ben
benieuwd hoe de opkomst bij SAV is, vooral omdat de zaterdag daarvoor een aantal leden de Ronde
van Flevoland heeft gereden.

De opkomst ziet er goed uit. Het is een zonnige dag en de stemming zit er goed in. Piet van der Horst
en Peter Deen tonen zich de beste vrienden te zijn en Peter Kaagman is druk in gesprek. Je ziet weer
vertrouwde gezichten na een lange periode van afwezigheid. Zelf sluit ik mij bij de groep ouderen weer
aan. We maken een prachtige rit en genieten van de koffie met gevulde koek in De Weere. Dennis
maakt aanspraak op de regel, dat ook uitzonderingen op de regel gelden en doet zich tegoed aan twee
keer chocolademelk. Dennis verkeert nog in een feeststemming, want we hebben hem net gefeliciteerd
met zijn 10-jarig huwelijk. Het werd dus niet alleen een mooie, maar ook een uitgelaten dag.
Fantastisch hoor!
Ton Groot
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Rabobank Omloop Flevoland zaterdag 26 juni 2021
door Pim Groen
Georganiseerd door TC Flevoland
´s-Ochtends 07.15 uur hebben we ons verzameld met een vertrek vanaf Grootebroek. Er was een
verplichte voorinschrijving en er zou met groepen van 30 deelnemers tegelijk gestart worden. Bij de
startlocatie was van drukte geen sprake en konden wij na de aanmelding gelijk starten. Sjaak Ruijter,
Peter Kaagman en Pim Groen gingen voor de 125 km terwijl Kees Buis, Ton Venrooij en Vok Windt 175
km zouden fietsen. Cees Loots heeft de 65 km gravel gereden.

Vok en Pim hadden de route gedownload wat achteraf niet nodig was, omdat de routes perfect
uitgepijld waren. Door onoplettendheid misten we in het begin een pijl waardoor wij na een rondje
door Lelystad weer bij de start uitkwamen. Daarna was het geen probleem meer om de juiste route te
volgen. Na het stukje door Lelystad gaat de omloop via de Oostvaardersplassen, Kotterbos,
Oostvaarderbos, en Kathedralenbos richting Zeewolde en het Knarbos Oost, dan via Hollandse Hout
richting Lelystad tot de finish van de 125 km. Kees, Ton en Vok hebben er nog 50 km aan vastgeplakt
en zijn vanaf Zeewolde via Harderwijk, Veluwerandmeer en het Ketelmeer naar Lelystad teruggefietst.
De eerste 100 km zijn in een rustig tempo gereden en vervolgens hebben Kees, Ton en Vok de laatste
50 km even flink gas gegeven.
Cees Loots heeft een prachtige 65 km lange graveltocht gefietst. Voor wie niet beter wist zou je
misschien denken dat Flevoland saai en open is? Het tegendeel is waar. Je staat ervan versteld
hoeveel bossen je daar hebt met daar doorheen prachtige fietspaden.
Kortom hebben wij als TCG-ers van deze eerste perfect georganiseerde tocht na de lockdown genoten
en natuurlijk ook van het mooie fietsweer. Onderweg waren er twee verzorgingsposten een in Almere
en een in Dronten met water en waar ook sportdrank en energie reepjes uitgedeeld werden.
Pim
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De Cyql - app
door Peter Kaagman
Ongeveer 60% van onze leden heeft zich aangemeld voor de Cyql app. Een mooi resultaat, omdat dit
fenomeen nog maar zo kort in gebruik is.
Toch lijkt de app al niet meer weg te denken
uit het “leven “van onze vereniging.
Verschillen de ritten zijn al door leden
aangemaakt en verreden. Met het
introduceren van de Cyql app behoort
misschien ook de ergernis over de
fietsenapp, die bij sommige leden leefde,
definitief tot het verleden.

Behalve de snelle communicatie over
fietsritten, is er nog een zeer goede reden
om je aan te melden voor de Cyql-app. De
ongevallenverzekering en de reisverzekering
van de NTFU geldt alleen als de leden
deelnemen aan een door een vereniging
georganiseerde rit of reis. In het verleden
gaf ik dan elke rit op aan de NTFU.
Vanaf nu kun je dus ook zelf je ritjes in
clubverband registreren via de Cyql app.
Wat kan de Cycl app nog meer voor je betekenen

-

Laat leden op een veiligere manier meer en samen fietsen en versterk hiermee het clubgevoel.
Laat potentiële leden in de regio in bepaalde ritten meefietsen en laat ze kennismaken met de
fietsvereniging.
Vind passende ritten op basis van snelheid, afstand en duur. Stem de verwachtingen vooraf af en
fiets hierdoor samen veiliger in een groep.
Geen onoverzichtelijke Whatsapp-groepen meer maar alle relevante communicatie rondom je
fietsclub in één app.
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de agenda van de fietsclub en ontvang pushnotificaties zodat je nooit meer iets hoeft te missen.
Koop en verkoop op een vertrouwde manier je fietsspullen op de eigen marktplaats door en voor
leden.

Al met al een mooi instrument voor
onze vereniging. We hopen en gaan er van uit dat we
deze pilot samen, en met zoveel mogelijk leden, tot een
succes kunnen maken.
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Ronde van het Markermeer
door Peter Deen
Het was heel fijn om weer voor de eerste keer te starten van uit de kantine van SAV. Riny had de
koffie voor ons verzorgd. Het plan was om in twee groepen te gaan fietsen. De snelle groep bestond
uit Pim, Stef, Kees, Ton en Frank. Zelf ging ik met de tweede groep mee. De eerste groep kreeg wel
drie keer met een lekke band te maken. Vooral Frank was twee keer de klos. Het was met weinig wind
lekker trappen. De Houtribdijk ging met 30,1 km gemiddeld. De route liep over Lelystad Haven,
Knardijk en vandaar via het Praambos, het Kotterbos recht door Almere via de Hollandse brug naar
Muiden voor de koffie bij graaf Floris van Muiden. De koffie en de appeltaart smaakten goed. Even
later kwam ook de groep van Pim en Stef aan. Het was toch wel een gezellige boel zo na lange tijd. Na
de koffie gingen andere rijders op de kop. Over het Schapendijkje en de Diemerzeedijk zo door IJburg
en Schellingwoude brug naar Ransdorp, Zuiderwoude, Monnickendam, Edam en Hoorn. Om 13.15h
waren we weer thuis. Deze route door Almere was voor Robert en Jaap iets nieuws. Flevoland is met
veel bos en mooie fietspaden lekker fietsen. Met dank aan de toercommissie voor deze mooi gemaakte
route.
Peter Deen.
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Langs het Markermeer
door Ton Groot
Het is zondag, 4 juli 2021 en we hebben vandaag twee routes te weten de route Rond het Markermeer
en Langs het Markermeer. Rond het Markermeer is ca. 150 km lang en de Langs het Markermeer tocht
is helemaal aangepast vanwege de afsluiting van de IJsselmeerdijk van Schardam tot Scharwoude.
Peter heeft er een knooppuntroute van gemaakt met een lengte van ca. 88 km.
Even na halfnegen kom ik bij SAV aan, waar Riny al buiten staat te wachten. De Streker Survival
Vereniging is hard bezig het terrein met lint af te zetten. Zij hebben een clubkampioenschap. Een van
de dames komt dat netjes bij Riny melden met de vraag of wij ook een flink dagdeel van de kantine
gebruik willen maken. Nou dat is niet het geval en de dame in kwestie gaat opgelucht weg. De
deelnemers van de Rond het Markermeer tocht zijn al eerder vertrokken. Wij – de deelnemers aan de
Langs het Markermeer tocht – vertrekken pas om negen uur. Even later komt de een na de ander
binnen en het is gewoon weer heel erg fijn, dat we na de maatregelen Covid-19 weer gewoon bij
elkaar in de kantine kunnen zitten, waar Riny zoals vanouds de scepter zwaait.

Op het laatste moment, nadat de foto is gemaakt, komt er nog een toerfietser binnen en de fotograaf
zelf staat zoals gewoonlijk ook niet op de foto. Dom, dom, dom, ik had het Riny kunnen vragen en die
zou dat beslist hebben gedaan. Maar goed, we vertrekken kort na negen uur en gaan richting het
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fietsviaduct aan de Zuiderdijk. Op de Zuiderdijk komen we heel wat groepen tegen, die de Ronde van de Omringdijk
fietsen. Het is een heel bekende toertocht van Le Champion. Voor een aantal deelnemende groepen is het blijkbaar
nog niet duidelijk, dat het een toertocht is. Vermoedelijk willen zij een record vestigen, wie het snelste op het
startpunt terug is. Hinder van motoren hebben we niet, want tijdens het weekend is de Zuiderdijk voor motoren
afgesloten. Aanvankelijk fietsen we onze tocht conform de door Peter opgegeven knooppuntenroute, maar bij
Oosterleek gaan we niet van de dijk af, we blijven het Markermeer volgen.

Hierna gaat het met het volgen van de knooppunten nog prima totdat we bij Schermerhorn zijn aangekomen. Hier
hadden we de Westdijk moeten nemen om bij Avenhorn uit te komen. Na enig overleg besluiten we de route naar
beste kunnen te fietsen en we gaan door naar Ursem en Rustenburg voor koffie, cappuccino etc. bij de Gouden
Karper. Het is daar redelijk druk, als gevolg waarvan we enige tijd hebben gezeten. Vanaf Rustenburg zouden we via
de Wogmeer verder moeten gaan, maar dan kom je in het nare viaduct bij de Braken terecht. We besloten om naar
beste bevinding via Hensbroek en Obdam te gaan om vandaaruit over de Lutkedijk naar Zuidermeer te fietsen. Op
dat punt pikten we de originele route weer op. Na Zuidermeer volgt dat prachtige stuk genaamd Rijndijk. Het is een
mooi fietspad dwars door de weilanden. Tenslotte kom je in Wognum aan om via Nibbixwoud en Hauwert naar huis
te gaan.

We hebben de opgegeven route dus niet exact gevolgd en met onze routeaanpassingen kwamen we toch praktisch op
dezelfde afstand uit. We hebben vanwege het mooie weer van de tocht genoten mede indachtig de woorden van
Riny, dat als je er niet uitkomt, dan maak je er toch zelf wel iets moois van. En dat hebben we gedaan!
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Rond het Markermeer
door Pim Groen
Rond het Markermeer 4 juli 2021
Zondagmorgen 07.20 uur met Riny naar de kantine gefietst waar onze voorzitter Peter tegelijkertijd
aankwam. Riny en Peter hebben koffie gezet zodat iedereen die het wilde voor de start koffie of thee
kon drinken.
Er werd voor de start afgesproken om met twee groepen te beginnen. De meesten kozen voor een
gemiddelde snelheid van rond de 28 km terwijl er zes TCG-ers het Markermeer sneller wilden ronden.
Stef Kuiper, Kees Buis, Frank Roosendaal, Ton Venrooij, George Edwards en Pim Groen.
We zijn voortvarend van start gegaan maar halfweg de dijk van Enkhuizen naar Lelystad had Frank een
lekke band. Even gewacht op de ploegleider met een nieuw wiel maar die was in geen velden of wegen
te bekennen. We werden wel door de andere TCG groep ingehaald en voorbij gereden en hebben toen
zelf de binnenband maar verwisseld en
onze rit weer vervolgd. Na 10 minuten,
gloeiende, gloeiende reed
Pim ook op zijn velg. Ook deze
binnenband verwisseld en snel verder
maar weer. Richting Almere hadden we
lekker de gang erin kop over kop draaiend
tegen wind langs het Markermeer. Net
voor Almere potver de potver had Pim
een doorntje in zijn buitenband en dus
weer plat.
Ik was die lekke banden bij mij tot 2x toe een beetje zat en stelde voor de band alleen te wisselen zodat
de anderen door konden gaan naar Muiden. Geen sprake van zeiden de anderen, samen uit samen thuis.
De andere TCG-ers zaten in Muiden op het terras al lang en breed aan de koffie en vertrokken toen wij
het 2de bakkie bestelden. George kreeg kramp toen hij in Muiden van zijn stoel opstond en had vijf
minuten extra nodig om zijn beenspieren op te rekken. Vanaf het vertrek uit Muiden had hij nog wel wat
last maar wonder boven wonder was hij op de fiets redelijk hersteld en kon ons zonder al teveel
problemen volgen.
Voor Oosthuizen zat Frank er een beetje doorheen. Niet verwonderlijk, hij had nog weinig lange duur
kilometers gemaakt. Op de camper parkeerplaats bij Oosthuizen hebben we nog een kleine pauze
gehouden en nog iets gegeten. (verder op blz 22)
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Na in Hoorn afscheid van George genomen te hebben kreeg Frank bij het Rode Steen zijn 2de lekke
band. Hij moest nog tot Wijdenes en besloot daarom om zelf de band te wisselen en in een heel rustig
herstel tempo naar huis te rijden.
Met z’n vieren zijn we via Venhuizen naar huis gereden. Nog wel even sprintend vanaf Oostergouw de
Zuiderdijk op maar dat ging niet zo snel meer. Aan de beenspiertjes was toch wel te merken dat we de
afstand met een gemiddelde snelheid van 32,2 km. afgelegd hadden.
Ondanks de vier lekke banden was het een heel mooie fietsdag met fantastisch weer.
PIm
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Aangesloten bij de NTFU
Verenigingscode: 107007
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- €34,00
* Erelid
- €41,00
* Donateur - €21,00 (incl.
clubblad)

44e jaargang
verschijnt 6 keer per jaar

Inlever- en uitgiftedata in 2021
Nr 1

28 dec

8 jan

Nr 2

28 febr.

8 mrt

Nr 3

28 april

8 mei

Nr 4

28 juni

8 juli

Nr 5

28 aug

8 sept

Nr 6

28 okt

8 nov

Bezorgers:
Joep Boon, Dennis Wentzel, Hans
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Lid worden?
Aanmelden bij de secretaris of via
aanmeldingsformulier op onze
website:
www.toerclubgrootebroek.nl
Opzeggen?
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schriftelijk vóór 31 december.
Ereleden:
Jan Dop
Hans de Vries
Afra Klein
Theo Obdam
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