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T.C.G.- CLUBBLAD NR.4 juli-2022
Onze adverteerders zijn:
NAN Profile - Grootebroek

Laan Sanitair - Grootebroek

Amarna Uitvaartbegeleiding – Stede Broec

Primera

IJgenweis - Streekbos

Enkhuizer Sportcentrum - Enkhuizen

Polytechniek BV – Venhuizen

FR techniek - Hem

Cornelisse Sportprijzen - Enkhuizen

WFO Netwerk Notarissen – GrootebroekEnkhuizen

De Luifel Verf en Wand - Grootebroek

Vertelman Tegelwerken - Hoogkarspel

De Welkomst - Onderdijk

Autobedrijf Kees Buis - Enkhuizen

Garage Peerdeman - Grootebroek

SprintPrint - Hoorn

Dirk de Wit - Bovenkarspel

Keukenstudio De Streek - Hoogkarspel

Enkhuizer Bedstede - Grootebroek

Verkeersschool De Lange - Grootebroek

Wij bedanken al onze adverteerders!!
Zonder hen kan dit blad niet verschijnen.
Wij vragen U dan ook om deze bedrijven niet te vergeten en te bezoeken.
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Uit de ganzenveer van uw voorzitter!
Het clubblad van juli alweer. Dat betekent dat er de laatste twee maanden diverse activiteiten
door TCG zijn georganiseerd. Natuurlijk het rondje West-Friesland dat totaal 24 leden trok. Denk
hierbij zeker ook aan de buitenland-meerdaagse, waarvan in dit clubblad enige
wetenswaardigheden zijn opgetekend. En dan de Elfstedentocht, weliswaar niet door TCG
georganiseerd, maar wel door Pim namens TCG gecoördineerd. Hierover wordt ook verslag
gedaan in dit clubblad. De Stedebroecse Fietsvierdaagse is weer achter de rug. Ook hierover zijn
artikelen terug te vinden in het clubblad. Deze jaarlijks terugkerende Fietsvierdaagse, dit jaar
alweer voor de 43e keer, is zoals elk jaar weer perfect georganiseerd door de commissie onder
leiding van Simon Kok. Helaas deed de deelname, ook van eigen leden, geen recht aan de goede
organisatie. De vrije clubritten Langs en Rond het Markermeer van 3 juli trokken slechts 14
deelnemers.
Een vereniging is eigenlijk net een minimaatschappij, met het daarbij behorende lief en leed.
Enkele weken geleden is Joop aangereden door een auto. Buiten zijn schuld, maar daar koop je
niets voor. Gelukkig is er niets gebroken maar wel veel kneuzingen en schaafwonden. Joop zit
inmiddels weer op de fiets en had het tempo er al weer aardig in.. Verder zien we gelukkig ook
weer regelmatig een ritje van Max in Strava. Na een aantal operaties zit Max gelukkig weer met
enige regelmaat op de fiets. Vanaf deze plaats wil ik ook Ad Eeken een hart onder de riem steken.
Hij heeft nog een zwaar traject voor de boeg. Deze week heeft Ad op zijn prachtige nieuwe fiets
weer met de senioren meegereden.
Over een week gaat de binnenland meerdaagse van start. Ik nodig de deelnemers aan deze
activiteit graag uit om hun belevenissen op papier te zetten en te delen met de lezers van ons
clubblad.
Een actueel punt de laatste tijd is de veiligheid van fietsers en dan wielrenners in het bijzonder.
In diverse krantenartikelen worden zij weggezet als de paria’s van het fietspad. Terecht?
Onterecht? In dit clubblad heb ik een stukje geschreven ter overpeinzing.
Ik wens alle leden veel plezier met het lezen van alle bijdragen in dit clubblad.
Peter Kaagman
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door Peter Kaagman
“Een verhaal over stofzuigende mannen, verdwenen schilmesjes, duivenpraat tijdens het ontbijt
en slechte geitenpaden. “
Zaterdagmorgen 28 mei stond Herman
precies op tijd bij mij naast het huis. Na de
Fiets op de auto te hebben geladen, gingen
we op weg naar Wickede.
Herman had de route al helemaal
uitgestippeld en binnen de kortste keren
zaten we in Duitsland op de autobaan.
Onderweg nog even de benen strekken én
een kop koffie bij een Raststätte voor de
laatste etappe naar Wickede.
Stef c.s. hadden ons tijdens de koffiestop al
gespot, maar wij hebben ze blijkbaar gemist.

Aangekomen bij het huisje in Wickede stond de koffie al voor
ons klaar en nadat we de spullen op de kamer hadden gezet,
konden we de wielerkleding aantrekken.
Pim had een mooie ouverture voor ons in petto. Een rit van 60
km met zo’n 500hm. Om er alvast even in te komen, zeg maar.
’s Avonds zorgde Riny, zoals altijd, voor een heerlijke maaltijd,
waarna er een voorzichtig biertje/0.0 radler werd genuttigd.
De afwas werd door Timo, Kees en Peter gedaan en Stef nam
de stofzuiger ter hand. Natuurlijk is er dan altijd wel een
aardige fietsmaat die hiervan een foto voor het thuisfront
maakt.

Er was iets met de tv, waardoor eenieder op zijn mobiel of tablet was aangewezen. Ook was er
iets met de koelkast, maar dat werd door de verhuurder uiteindelijk netjes opgelost.
Voor zondag was er aan route gemaakt, maar uiteindelijk hebben we niet gefietst, omdat het de
hele dag een beetje regende. Uiteraard verzorgden Pim en Riny, zoals elke dag, een overvloedig
ontbijt. Er werd af en toe voorzichtig wat gewandeld en verder vermaakte wij ons vooral in de
huiskamer.
Na het avondmaal gebeurde er iets bijzonders. Het door Riny zo geliefde schilmesje was plots
verdwenen. Oei, wat nu. Gelukkig zaten de schuldigen in de huiskamer en bleek het schilmesje
verstopt op de rand van de afzuigkap.
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Maandag gingen we een stukje fietsen. Precies
100km met een 900 hoogtemeters. Een mooie rit,
met regelmatig gravelwegen en af en toe een
karrenspoor, maar over het algemeen een mooie
omgeving en goed asfalt.
Onderweg een koppie en het enige wat we konden
vinden was een Döner-snackbar.
Ze verkochten heerlijke koffie met een stuk Baklava
en zo konden we er wel weer even tegen.
’s Avonds was er na de maaltijd wederom nog even
wat consternatie toen het schilmesje weer bleek te
zijn verdwenen, maar deze werd gelukkig snel
gevonden.
Nog een versnapering waarna onze “wijze” TCG’ers
al vroeg op één oor gingen.

Dinsdag, op tijd uit de veren en na het
ontbijt weer lekker een stuk fietsen.
Dit keer 93 kilometer en ruim 1000 hm. De
route liep rond de Möhnesee en over
redelijk goed geplaveide wegen.
Wat overigens wel opvalt, is dat de Duitse
automobilist minder gehaast is en een groep
fietsers pas inhaalt als hij zeker weet dat het
veilig kan. Zouden zij op een andere manier
worden opgeleid? Hoe dan ook, wij deden
er ons veilige voordeel mee.
Hoewel wij dachten een koppie te kunnen
doen bij de Möhnesee, was het toch nog wel
even zoeken.
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Uiteindelijk kwamen we bij een Italiaans restaurant terecht. Een pastalunch viel ons hier ten deel
en vol goede moed stortten we ons in het tweede deel van de rit.
Op woensdag hadden we onze rustdag en we hadden het plan om met de trein
naar Dortmund te gaan. Nog een reis van dik een uur. Eenmaal in Dortmund
viel ons de stad eigenlijk erg tegen. Mooie oude gebouwen, omringd door
lelijke moderne torens in blauw en grauw. Uiteindelijk kwamen we onder
leiding van Hermanop een plein in het centrum voor een foto. Maar die is bij
dit artikel niet geplaatst. Vervolgens hebben we nog heerlijk gegeten in een
restaurant in het centrum. En hoewel Dortmund niet uitblonk door haar
schoonheid hebben we toch samen een mooie dag beleefd.

Donderdag een rit naar het westen. We
volgden zoveel mogelijk de Ruhr. Een rit van
ruim 90 km en meer dan 700 hoogtemeters.
Onderweg deden we een koppie bij een
Italiaan, hij had geen appelgebak, maar wel
Tiramisu en dat ging er wel in.
Na zo’n 70 km kamen we vlak langs Wickede.
Peter die voorkennis van het parcours had,
stelde voor dat hij met Sjaak en Timo naar het
huisje zouden gaan. Niet wetende welke
ontberingen de anderen nog te wachten stond.

9

10

Een steile klim/geitenpad met grote stenen en
keien, vergde het uiterste van de stoere TCG’ers.
In deze laatste lus zaten nog ruim 250 hm
verstopt. Herman meende dat Peter strafcorvee
moest krijgen, maar ja, die deed de hele week al
de afwas. Dus een verdiende straf bleef uit.
Vrijdagmorgen bij het ontbijt hield Kees een
lezing over de wetenschap achter het duiven
melken. Theo werd daarbij als voorbeeld
genomen en na een leerzame les zijn we nu
allemaal op de hoogte van het wel en wee van
de duivenmelker.
De rit van vandaag zou naar Soest gaan. Een
historisch stadje met een prachtig centrum. En
weer kwamen we bij een Italiaan terecht. Dus
maar weer aan de Tiramisu, het is moeilijk
vergelijken, maar deze deed zeker niet onder voor
de tiramisu van donderdag.
Al met al een mooie rit van een kleine 90 km en
600 hm.

’s Avonds gingen we uit eten in het centrum van
Wickede.
Zoals altijd hielden we Pim en Riny vrij, als dank
voor de goede zorgen gedurende deze week.
We waren binnen de enige gasten en we
kwamen dan ook niet weg zonder een
afscheidsborrel.
Al met al weer een fantastische week,
georganiseerd door Pim en Riny en compleet
gemaakt door de niet aflatende inzet van
Herman, Kees, Sjaak, Stef, Theo, Timo en Peter.
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door Joep Boon
.
Het is misschien wel de meest monumentale activiteit van
onze club. Al 43 jaar wordt hij georganiseerd en er zijn leden
die zich de glorietijd nog goed kunnen herinneren. Als ik het
goed heb, had de club toen bijna duizend deelnemers, die
starten van wat nu De Stek wordt genoemd. Op de
sluitingsavond stond de fanfare klaar om de kanjers die de
vierdagen tot een goed einde hadden gebracht muzikaal te
onthalen. Dat is lang terug!
Ook dit jaar stond hij weer op het programma en de
organisatie stond als een huis. Enkele weken voor aanvang
kwam P. v.d. Horst persoonlijk langs bij me langs, ik keek
hem vragend aan… en kreeg van hem bovenstaande poster
met de dringende oproep om hem op een aansprekende
plaats te hangen. “En daarmee bedoel ik niet op de W.C. Joep!” kreeg ik nog te horen. Zo moeten
wekenlang rond de honderd van zulke posters op vele plaatsen in de omgeving hebben gehangen.
Of het resultaat had?
Ik had mij opgegeven om een paar avonden een stempelpost te bemannen en moest dus nog
voor de start van de 1e dag aanwezig zijn om al het materiaal op te halen. Vier enthousiaste
T.C.G.ers die zich voor alle vijf avonden aan de startlocatie hadden verbonden heten mij hartelijk
welkom. Peter D., Piet v.d. H., Antoinette en natuurlijk Siem Kok zaten klaar om de vele
deelnemers in te schrijven.
Mijn auto ging vol dozen bananen, vlaggen en appels en zo ging het naar De Dars om de stempels
op de deelnemerskaart te zetten. Helaas… de stempel had ik nou net niet mee zodat een
handtekening van mij het wettig bewijs moest zijn dat die persoon inderdaad de route van 30 km
had gevolgd. Ik kwam heel wat oude bekenden tegen waaronder Ente Duin een (heel) oud lid die
mogelijk alle edities heeft meegedaan. Druk werd het niet zodat ik ook de meegebrachte krant
even kon doorlezen.
De starttijd is van 16.00 tot 19.00 en kort daarna kreeg ik een seintje van de organisatie dat
startkaart nr. 56 de laatst gestarte 30km fietser was en zo gauw die geweest was kon ik gaan. Let
wel, dat was fietser nr. 56 over alle afstanden…
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Bij terugkeer hoorde ik dan ook dat er maar 60 deelnemers hadden ingeschreven wat later in die
week nog opliep naar een schamele 80 deelnemers. Helaas. De posters bleken niet het gewenste
effect te weeg hebben gebracht. En fietsen is toch zo’n prachtige bezigheid op mooie
zomeravonden... Zo wisten Pim en Riny een aantal kleinkinderen te enthousiasmeren om mee te
doen. Die mocht ik de tweede dag ontvangen op de controlepost, nu wel met stempel. Ook de
appel die ik mocht uitdelen werd dankbaar ontvangen en gelijk verorbert. De snoep van Oma Riny
was helemaal in een oogwenk verdwenen. Ik weet zeker dat een aantal van die kinderen later in
hun leven op een racefiets stapt en in de voetsporen van Oma en Opa zal treden.
De woensdag reed ik zelf de 60 km, in een eigen tempo kwam ik in Obdam, Rustenburg en Ursem.
Het was een tijd terug dat ik daar geweest was maar wel een prettige ervaring. De volgende dag
koos ik voor de 30 km. en reed voor het eerst sinds september weer in een groepje. Met Ton,
Peter en Jelle ging het naar Midwoud. Helaas stuurde ik ze als voorrijder, zo kon ik het wegdek
in de gaten houden en de gaten ontwijken, de verkeerde kant op. Pas bij het Ganker kwamen we
erachter dat we naar Oostwoud moesten en daarna naar het Egboetswater waar op de
controlepost een keuze aan versnaperingen klaarstond. Op deze bloedhete middag koos Peter
voor water, Jelle ging voor de snelle Jelle. Zelf laat Jelle dat snelle tegenwoordig aan anderen over.
Terecht, de leeftijd neemt toe en het genieten van wat je nog kunt neemt een grotere plaats in.
Het jakkeren is voor de jongeren en een enkele zeer vitale oudere.
Terug in Grootebroek genoot de organisatie van een welverdiende mega-loempia. Siem vertelde
nog dat hij voor de vierdaagse al jaren een week vakantie opneemt. Siem ziet zijn pensioen nu
met rassé schreden naderen en het zou toch bijzonder zuur zijn als deze activiteit niet meer op
de kalender komt te staan. Wat zou het mooi zijn om toch nog een keer 200 deelnemers te
hebben en dat op vrijdag fanfare Irene ons op een op De Via Gladiola gelijkende aankomststraat
zou ontvangen. Al was het alleen al om Siem te bedanken voor zijn belangloze inzet...
Joep.
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door Simon Kok
Hier even een klein verslagje van de

43e

Fiets4Daagse.

Na vele uren van voorbereiding en na 2 jaar Corona konden we dit jaar weer de Fiets4Daagse
organiseren. In Januari beginnen we al de routes uit te zoeken en in februari is onze eerste
bijeenkomst. Daar wordt afgesproken wie wat doet, en zo komen we daarna dan nog 2 keer bij
elkaar
Begin mei kregen de voorfietsers de routes om te kijken of er ergens een omleiding nodig is, zodat
we die op tijd aan kunnen passen. Begin juni waren alle routes binnen en konden we eventueel
met corrigeren beginnen.
Op maandag de 20e was het zover. We begonnen in de middag alles klaar te zetten, om de eerste
deelnemers te kunnen ontvangen. De eerste meldde zich al vroeg. “Eerst een kopje koffie en
daarna fietsen!”: had hij gezegd, dus het was voor de volgende dagen eerst koffiezetten en dan
de rest.
En zo ging dat alle 5 dagen door tot iedereen binnen was, en zijn “gelaggie” had gehad. Zo rond
kwart over negen sloten we de kantine.
Het werd een mooie week met prachtig weer: zonnig met soms wat wind, maar perfect fietsweer.
Onze dank gaat ook naar onze sponsoren:
•
•
•

Profile Nan voor de advertentie in de Middenstander.
Fruitkwekerij “Het keetje” in Lutjebroek voor de bananen en appels.
Bouwteam v/d Horst in Enkhuizen voor de medailles.

Wij gaan nu nog evalueren.
Namens Annette, Piet, Peter en mij zelf:
Bedankt voor uw aanwezigheid!
Groet,
Simon Kok
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En dat vieren we met een niet te missen (!)

En wel op zaterdag 3 september op het adres:
Polytechniek, Koggeweg 63 te Hem. Met dank aan Jaap Vlam.
Je wordt om vier uur, eventueel met je partner, verwelkomd
met een 'aangekleed' kopje koffie of thee.
Je mag rekenen op een goed
verzorgde barbecue en verder
wordt het natuurlijk vanzelf,
gewoon heel gezellig.
We sluiten af om negen uur.
Kosten: € 15 per persoon
en daar zit alles bij in.
De toercommissie organiseert voor die middag, voorafgaand aan
het feest, een toertocht van zo'n 50km. Daarover later meer.
Dit feest komt in de plaats van de feestavond in November.
Graag voor 1 augustus opgeven bij Bert. btharing@quicknet.nl
De feestcommissie: Jacques, Joep, Diny, Jos en Bert.
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door Peter Kaagman
“Haat jegens de mannen en vrouwen in Lycra zit diep!”
Dit was de subtitel van een artikel in het NHD op 14 juni j.l. Een artikel naar aanleiding van de
onfortuinlijke val van oud-minister Sander Dekker.
In dit artikel wordt Riejanne Markus geciteerd: “agressie jegens wielrenners hoort er inmiddels
bij. De haat jegens de mannen en vrouwen in lycra zit diep – bij automobilisten, bij voetgangers
en alle overige gebruikers van rijbaan en fietspad.”
Misschien een iets té extreme uitspraak van de inmiddels Nederlands kampioene. Natuurlijk
maken wij als toerfietsers elke rit situaties mee, die potentieel gevaarlijk zijn, al dan niet door
eigen toedoen. Ook worden we af en toe eens afgesnauwd door een boze medeweggebruiker of
worden we in het nauw gebracht door een automobilist. Maar in verreweg de meeste gevallen
dat wij “contact” hebben met medeweggebruikers verloopt dit in harmonie. En laten we eerlijk
zijn, we gedragen ons zelf ook niet altijd als een heer in het verkeer. Bovendien komen wij als
groep vaak intimiderend over. Je zult maar een ouder echtpaar op een fietspad zijn en dan komt
er een peloton wielrenners achterop die luid bellend en vaak ook nog roepend hun deel van het
fietspad opeisen. Het zal deze mensen dun door de broek lopen. En als we door onze Westfriese
dorpjes rijden, dan duiken we vaak met grote snelheid de bebouwde kom in. Is ons gemiddelde
dan zo heilig?
Waar is het misgegaan tussen wielrenner en alle andere weggebruikers? (of een deel van hen)
Een verklaring kan zijn dat de discipline in Nederland wat aan het vervagen is, en het eigenbelang
een steeds grotere plaats inneemt. Koppel daar haast en gebrek aan geduld aan en het is niet zo
bijzonder dat er onmin ontstaat. Ook zijn we met zijn allen minder tolerant voor prikkels, we
kunnen niet veel van elkaar meer hebben. Verder is Nederland dan misschien wel een fietsland,
maar fietspaden zijn smal en worden bevolkt door tal van verschillende voertuigen. Fiets,
elektrische fiets, racefiets, bromfiets, scooter, skeelers, skateboard, paarden, wandelaars
enzovoort. En op een mooie dag, geef ze ongelijk, gaat iedereen lekker naar buiten.
Onlangs kreeg ik een vraag van een lid. Hij wilde weten hoeveel leden van onze vereniging een
bel hebben. Voor zover bekend bijna iedereen. Maar als we hem gebruiken, krijgen we
commentaar en als we niet bellen, krijgen we de vraag of wij geen bel hebben. Het is vaak niet
goed of het deugt niet.
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Ik heb me al vaker gepijnigd met de vraag hoe wij dit kunnen oplossen. Een aantal jaar geleden
hebben een tiental leden een cursus wegkapitein gevolgd. Tips en trucs die ons toen zijn
aangedragen worden niet of nauwelijks meer toegepast. Veiligheid is een mooi, belangrijk, maar
ook een lastig thema. Het gaat immers over regels en het naleven ervan, maar ook over
verenigingscultuur en de sfeer die ontstaat als afspraken en meningen over veiligheid ter sprake
komen.
Wellicht is er behoefte onder de leden om een opfriscursus wegkapitein te volgen. Als bestuur
zullen we daar zeker onze medewerking aan verlenen. In een van de volgende nieuwsbrieven zal
ik een opgaveformulier toevoegen. Bij deelname van meer dan 10 personen, zal ik dan kijken of
we op onze eigen locatie een cursus (één dagdeel) kunnen regelen.
Als een ander – de niet-wielrennende verkeersdeelnemer en de overheid (verbeteren van
infrastructuur) zich niet verandert, dan betekent het immers niet dat wij zelf ons niet voor een
beter verkeersklimaat kunnen inzetten. Een beter fietsklimaat begint bij jezelf.
Wij kennen natuurlijk allemaal de gedragsregels wielrennen van de NTFU.
•Hou je aan de verkeersregels
•Hou zichtbaar rekening met anderen
•Gebruik een fietsbel
•Geef op tijd richting aan
•Ben en blijf altijd beleefd
•Gebruik het aangegeven fietspad
•Passeer een ander op gepaste snelheid
•Volg aanwijzingen van regelaars en politie op
Hieronder een aantal Nederlandse verkeersregels voor fietsers.
Fietsers mogen met zijn tweeën naast elkaar fietsen.
Fietsers gebruiken het verplichte fietspad.
Fietsers gebruiken de rijbaan als er geen fietspad is.
Bestuurders van fietsen met meer dan twee wielen, die breder zijn dan 0,75 meter, mogen de
rijbaan gebruiken. Ze mogen het onverplichte fietspad gebruiken.
Fietsers dienen elkaar links in te halen; andere bestuurders mogen zij rechts inhalen.
Fietsers moeten voordat zij afslaan een teken met hun arm geven.
Fietsen moeten uitgerust zijn met minstens één helder klinkende bel.
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In België wordt daar nog een aardige passage aan toegevoegd.
Net als elke andere bestuurder moet je dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kwetsbare
weggebruikers zoals voetgangers. Respecteer de rechten van de voetgangers op
oversteekplaatsen van voetgangers en telkens wanneer je met hen een gedeelte van de openbare
weg deelt.
Op fietspaden mag je andere gebruikers van het fietspad niet hinderen of in gevaar brengen en
mag je evenmin een onvoorzichtige rijstijl aannemen ten aanzien van de andere weggebruikers,
de voetgangers in het bijzonder. Dat lijkt mij ook wel een goeie!
En dan in Duitsland:
De deelname aan het wegverkeer vereist voortdurende voorzichtigheid en rekening houden met
elkaar.
Elke verkeersdeelnemer moet zich zo gedragen, dat geen ander geschaad, in gevaar gebracht of
meer, dan in de omstandigheden onvermijdelijk, gehinderd of overlast aangedaan wordt.
Zoals te lezen valt is in de ons omringende landen naast de geldende verkeersregels ook een
bepaling opgenomen omtrent het respect voor elkaar. En dat geldt natuurlijk voor
automobilisten, maar ook voor ons als wielrenner/toerfietser.
In het genoemde krantenartikel wordt ook gesproken over anticiperen op agressie. Bij inhalen
duidelijk dankjewel zeggen, excuses maken voor een kennelijke fout. En dat helpt! Hoffelijk
gedrag dus kan bijdragen tot wederzijds respect. De voorrangsregel in acht nemen trouwens ook.
Nogmaals, een beter fietsklimaat begint bij jezelf.
Peter Kaagman
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Op 1ste Pinksterdag was er ’s avonds topoverleg, gaan we
wel of niet. We hebben nog geprobeerd de Rayon
hoofden te bereiken, maar die staan alleen in de
winterperiode aan. Toen buienradar maar geraadpleegd,
die weer in nauw contact staat met Pluvius en Aelos.
Pluvius had voor 2de Pinksterdag hevige buien gepland en
Aelos had een windkracht tot 6 in gedachte. Kortom:
langdurige regen en harde wind.
Uiteindelijk besloten wij, Ton Venrooij, Kees Buis, Nico
Homan, Agnes
Vertelman en
Pim Groen om
toch te gaan, mede omdat de tocht vanwege corona 2
jaar uitgesteld was en enkele van ons niet voor niks
een week lang op hoogtestage in het Sauerland
gebuffeld hadden. Stef Kuiper, die een bloedhekel
heeft in slecht weer te fietsen, meldde zich af.

It giet oan!!
En zo vertrokken we, Kees en Nico met 4 fietsen én Ton,
Agnes en Pim met 1 fiets om 04.30 uur vanaf
Grootebroek naar Bolsward. We parkeerden de auto’s,
alwaar wij Ruud Kaag ook nog even hebben gesproken.
Hij stond achter ons geparkeerd.
Met z’n allen fietsten we naar de start. Daar werden we in een groep van 650 fietsers, gelijk
postduiven, tegen 06:00 uur losgelaten. Agnes ging in haar uppie en wij gingen als groep.
Aanvankelijk bleef het droog, echter al snel reden we in de verwachte regen. We reden, eerst
deels voor de wind en later gedeeltelijk met zijwind tegen, via de stempelplaatsen Harlingen en
Franeker naar Holwerd, waar we doorweekt en wel koffie en appeltaart gedronken en gegeten
hebben.
We vervolgde onze weg met schuin tegenwind en in de regen via Dokkum naar Leeuwarden.
Tussen Leeuwarden en Bolsward werd het eindelijk droog. In Bolsward werden we op warme
soep getrakteerd en hebben we gewacht op Nico, die een lekke band kreeg zonder dat één van
ons drieën daar erg in had. Nico zei dat hij nog wel een brul gegeven had, maar ik (Pim) had hem
niet gehoord.
Helaas begon het weer te regenen. In de regen reden we via Sneek en IJlst naar Sloten. Het ging
lekker met z’n vieren zo in formatie. Schuin tegen de wind in wisselden we om de beurt van kop,
waarbij we veel grote groepen fietsers voorbij zijn gereden. Onderweg kreeg Kees nog een lekke
band, die snel verwisseld was. Een toeschouwer met een draadloos elektrisch pompje schoot
hierbij te hulp.
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In Oude Mirum hebben we nog even met TCG’er Jelle v.d. Wal gesproken. Van alle TCG’ers de
absolute record-deelnemer aan de fiets 11 stedentocht. Hij stond er nu als fan en toeschouwer.
Daarna volgde in de regen het zwaarste stuk bovenop de dijk langs het IJsselmeer naar Stavoren.
Windkracht 6!! Op die route hebben wij enige tijd aangepikt bij een ijzersterke jonge wielrenner,
die zonder problemen steeds aan kop bleef sleuren.
De rest van de tocht via Hindelopen en Workum naar Bolsward was nagenoeg alles voor de wind
wat na zoveel gereden km’s wel heel goed uitkwam.
Onderweg hebben we veel mensen met een lekke band gezien. Door het mindere weer waren er
onderweg aanmerkelijk minder toeschouwers en tenten waar normaal bij goed weer heel veel
muziek en enthousiaste en gezellige mensen je aanmoedigen.

Kees, Ton, Nico en ik finishten 16:15 uur en
hebben ons droog in de bus van Kees kunnen
omkleden. Agnes, in haar eentje, finishte 18:30
uur. Knappe prestatie van Agnes.

Harry v.d. Raad was 06:30 gestart en 18:30 uur gefinisht. Ruud en zijn maat hadden ook 2 lekke
banden en waren 17:45 uur gefinisht.
Theo Obdam zou met 2 cliënten van de Voeljetop groep ook de 11-stedentocht fietsen maar heeft
na overleg op het parkeerterrein van v.d. Valk in Wieringerwerf gezien de te verwachten slechte
omstandigheden tijdens de 235 km toch maar weer besloten met zijn 2 cliënten naar huis terug
te gaan. Theo had die 235 km na zijn hoogtestage in het Sauerland, wel aangekund maar zijn 2
volgers zouden waarschijnlijk problemen met deze afstand in het slechte weer gekregen hebben.
Regenbuien die maandag over het land trokken in combinatie met een harde zuidwestenwind
maakte de tocht voor veel deelnemers extra zwaar. Men noemde deze tocht de Hel van 2022
verwijzend naar de barre schaatstocht van 1963. Er waren deelnemers met onderkoeling en
uitputting verschijnselen die door extra ingezette bezemwagens onderweg opgehaald en naar
Bolsward gebracht werden. De benaming Hel van 2022 lijkt mij wat overdreven, omdat voor
iemand die redelijk getraind was en uiteraard de juiste kleding aan had, deze tocht, goed te doen
was.
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Van de 15.000 inschrijvers waren er door het mindere weer 11.702 fietsers gestart waarvan er ca.
1.800 niet gefinisht waren. Tot middernacht had men de tijd om zich bij de finish in Bolsward aan
te melden.
Ik (Pim) heb de tocht nu 25x gefietst en had me voorgenomen dat dit de laatste keer zou zijn.
Maar nu denk ik, dat ik er toch nog een jaartje aan vastplak, omdat ik nog steeds zonder uitputting
verschijnselen de 235 km. gefietst heb.
Pim, 6 juni 2022
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Onze jarigen
Juli
1
6
13
18

25

Jan Kolenberg
Aad Eeken
Gerda Kool-Dekker
Martien Vertelman

Augustus
7
15
19
21
23
23

Harry Scholten
Hans Koomen
Rob Schuurman
Trudy Schuijtemaker
Timo Groot
Vok Windt

September
9
14
17
18
23

Theo Rood
Erwin van der Heijden
Frans Kool
Dirk Steltenpool
Jaap Popken
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Bestuurssamenstelling – Informatie – Commissies - Clubblad

TCG bestuur
Voorzitter
Peter Kaagman
Beukenlaan 1
1613 TA Grootebroek
Tel: 0228 517021
voorzitter@tcgrootebroek.nl

Commissie Club- en
Feestavond
Jos Hooiveld, Joep Boon,
Jacques Peerdeman, Bert
Haring, Diny van de Peppel,
Jack Peerdemann

Secretaris & Ledenadministratie
Jaap Vlam
Koggeweg 63
1607 MT Hem
Tel: 06 53855508
secretaris@tcgrootebroek.nl

Toercoördinatie:
Stef Kuiper, Robert Bult, Pim
Groen en Dennis Wentzel (vz).

Penningmeester
Jacques Peerdeman,
Past. Suidgeeststraat 20
1606 DJ Venhuizen
Tel: 0228 542195
penningmeester@tcgrootebroek.nl
Sleutelbeheer & Lief & Leed
& Clubkleding
Riny Groen
Madame Curiestraat 4
1611 ED Bovenkarspel
Tel. 0228 514626
sleutelsenkleding@tcgrootebroek.nl
Algemeen
Dennis Wentzel
Trechter 70
1611 LC Bovenkarspel
Tel. 06 22512753
bestuurslidalgemeen@tcgrootebroek.nl
Public Relations
Peter Kaagman 0228517021

TCG Commissies:
Commissie Stede Broecse
Fiets4Daagse
Peter Deen, Simon Kok, Annette
Hooiveld, Piet van der Horst, Jack
Peerdemann
Commissie nieuwe clubkleding:
Pim Groen, Riny Groen, Stef Kuiper,
Robert Bult
Senioren TCG
Coördinatie Theo Obdam
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MTB commissie:
Pim Groen, Peter Kaagman,
Herman Jak, Joop Kreuk
Organisatie Meerdaagse
ritten en klassiekers
Pim Groen, Riny Groen
Kilometerregistratie en
Sterritten:
Dennis Wentzel
Website:
www.toerclubgrootebroek.nl
www.tcgrootebroek.nl
Peter Kaagman
voorzitter@tcgrootebroek.nl

TCG informatie

TCG is opgericht op 24 juni
1977
Startplaats:
Kantine S.A.V, .Raadhuislaan
10, Grootebroek.
Bankrelatie:
Rabobank IBAN rek. nr.
NL05RABO0117614599
t.n.v. Penningmeester
Toerclub Grootebroek
Ingeschreven bij de K.v.K.
nummer: 40624099
Aangesloten bij de NTFU
Verenigingscode: 107007
Contributie 2021:
* Hoofdlid - €68,00
* Gezinslid - €51,00
* M-lid
- €34,00
* Erelid
- €41,00
* Donateur - €21,00
(incl. clubblad)

Ons Clubblad
44e jaargang
verschijnt 6 keer per jaar
Advertenties - tarieven:
Jacques Peerdeman 0228 542195
Redactieraad en support:
Jan Sachs en Peter Kaagman
redactie@tcgrootebroek.nl
Inlever- en uitgiftedata in 2022
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
de Vries, Peter Deen, Ad Eeken, Jan
van Lubek, Agnes Buis-Vertelman,
Karst Zomermaand
Drukker:
Sprint Print
De Factorij 34c Hoorn
Tel: 0229 236 424
www.sprintprint.nl
Lid worden?
Aanmelden bij de secretaris of via
aanmeldingsformulier op onze
website:
www.toerclubgrootebroek.nl
Opzeggen?
Opzeggen lidmaatschap
schriftelijk vóór 31 december.
Ereleden:
Jan Dop
Hans de Vries
Afra Klein
Theo Obdam
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