
2 

 

 

 
 

  

http://www.profilenan.nl


3 

 

 

 

 

 

 

T.C.G.- CLUBBLAD NR.2-2021 
Onze adverteerders zijn: 

NAN Profile - Grootebroek Laan Sanitair - Grootebroek 

Amarna Uitvaartbegeleiding – Stede Broec Primera 

IJgenweis - Streekbos The Travel Club - Annemarie Wiering 

Polytechniek BV – Venhuizen Expert Movement - Hoogkarspel 

Cornelisse Sportprijzen - Enkhuizen 
WFO Netwerk Notarissen – Grootebroek-

Enkhuizen 

De Luifel Verf en Wand - Grootebroek Vertelman Tegelwerken - Hoogkarspel 

De Welkomst - Onderdijk Spar Schrama - Bovenkarspel 

Garage Peerdeman - Grootebroek SprintPrint - Hoorn 

Dirk de Wit - Bovenkarspel Keukenstudio De Streek - Hoogkarspel 

Enkhuizer Bedstede - Grootebroek Verkeersschool De Lange - Grootebroek 

Enkhuizer Sportcentrum - Enkhuizen Autobedrijf Kees Buis - Enkhuizen 

 FR Fietstechniek - Hem 

  

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. 

Inhoud 

Artikel Blz. Artikel Blz. 

Inhoudsopgave 3 Stravaria door Ton Groot 15 

Van de voorzitter door Peter 

Kaagman 
5 Toerreglement 19 

Zwarte Sneeuw door Hans de Vries 7 
Interview met Jeroen Drent. Door 

Ton Groot 
22 

Een jaar corona achter de rug door 

Ton Groot 
9 Voorjaar 2021 door Joep Boon 24 

Verkoop Lands Welvaren door Ton 

Groot 
9 Onze jarigen 26 

100.000 km gelopen door Gijs 

Honing 
11 Colofon  27 

    



4 

 

 
 

 
  

http://www.ijgenweisstreekbos.nl


5 

 

                     Uit de ganzenveer van uw voorzitter ontsproten. 
 
 
Beste leden van Toerclub Grootebroek. 

 
We zijn inmiddels een jaar verder in het corona tijdperk en nog steeds is het nieuwe normaal ongewis. 

Mogen we straks weer in groepen rijden? En hoe groot zijn dan die groepen? En wanneer is dat dan? 

Allemaal vragen waar niemand nog een zinnig antwoord op kan geven. Voor het afgelopen weekend 
stond er een rit gepland met voorrijders en een gezamenlijke maaltijd vooraf. Kon niet doorgaan. De 

kilometerstanden geven we per computer door en over het algemeen rijden we onze ritjes solo of met 

zijn tweetjes.  
 

Het weer lokt ons allen naar buiten en we willen graag fietsen. En soms kunnen we de verleiding niet 

weestaan en worden we  “burgerlijk ongehoorzaam”  door toch met grotere groepjes onderweg te 
gaan. Misschien niet goed maar wel te begrijpen. Als bestuur staan we echter wel op het volgende 

standpunt: Fiets met  maximaal twee personen. 

 

Komt het dan weer goed. Ik denk terug aan de tijd dat ik ongeveer 18 jaar oud was. Van mijn moeder 
kreeg ik een gouden hangertje met geloof, hoop en liefde. Natuurlijk had mijn moeder een diepere 

bedoeling met dit kleinood waar ik jullie niet mee zal vermoeien. Het kwam echter wél goed. 

 
Maar deze drie symbolen doen zeker in deze onzekere tijden nog steeds opgeld.  

 

Geloof, of noem het vertrouwen in de mensen die ons land besturen en ons richting geven, maar ook 
vertrouwen in de besturen van verenigingen zoals de onze. Vertrouwen ook dat we met zijn allen deze 

crisis zullen doorstaan. 

Natuurlijk er is hoop, hoop op snelle versoepelingen en een spoedig terugdringen van deze pandemie. 
Al dan niet door een effectief vaccinatiebeleid. Hoop ook dat we als vereniging weer samen mooie 

ritten kunnen maken en de onderlinge band versterken. 

En liefde, liefde en toewijding voor onze wielersport en het toerfietsen. De sport die ons verbroedert en 
ons veel voldoening  geeft. Dezelfde toewijding die het mogelijk maakt om onze vereniging in stand te 

houden. De toewijding ook van de vele vrijwilligers die onze vereniging rijk is. 

 

Ik ben er van overtuigd dat er aan deze crisis een einde komt en dat onze vereniging  door vertrouwen 
in elkaar, hoop en verbroedering er sterker uit zal komen. 

 
Peter Kaagman 

 

Dit clubblad wordt ook gepubliceerd op de website.  

http://www.google.nl/imgres?start=381&sa=X&biw=1284&bih=860&tbm=isch&tbnid=LZ_jMFJjaFD1nM:&imgrefurl=http://users.telenet.be/PCWK/Gastenboek/gastenboek.html&docid=4i7jig0F_0zy7M&imgurl=http://users.telenet.be/PCWK/Tools/Images/ganzenveer1.gif&w=200&h=228&ei=Ybb_Us77IaHq4wTZwIG4BQ&zoom=1&ved=0CI0CEIQcMFg4rAI&iact=rc&dur=4955&page=13&ndsp=19
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Zwarte sneeuw in Cortina d’Ampezzo 

 door Hans de Vries

 

Op maandag 15 februari las ik in het nieuws dat de bewoners in Velsen-Noord en Wijk aan Zee zwarte 

sneeuw hebben gezien op wegen en duinen nabij Tata Steel. Vermoedelijk door verwaaiing van gruis 

van de opslag van ijzererts en steenkool. 

Dat bracht mij in herinnering dat ik eens (in figuurlijke zin) zwarte sneeuw heb gezien in 1992. 

Het was tijdens een fietstocht met Le Champion, “De Drielanden tocht” van 4 sept. t/m 13 sept. We 

starten toen in Zwitserland, reden via Italië en eindigden in Oostenrijk met 32 deelnemers. Na afloop 

van de 6de etappe op 11 september heb ik toen een verslagje geschreven voor het T.C.G clubblad. Het 

luidde als volgt: 

Vrijdag 11 september, 127 km vandaag. 

Wederom om 7.30 uur ontbijt, er is steeds voldoende, hoewel dit ontbijt een van de mindere was. 

Vanuit ons hotel in Moena is het direct klimmen naar Pellegrino op 1918 meter hoogte, een klim van 

12 km. Daarna volgt een lange en voorzichtige afdaling, de wegen zijn nog wat nat. Dan een zware 

klim naar Passo di Gia op 2233 meter. Een klim over circa 25 km. Vervolgens een supersnelle afdaling 

met snelheid van 80 à 90 km per uur naar Cortina d’Ampezzo in de Dolomieten.  

 

Een gedeelte van de groep houdt het hier al voor gezien. Ons hotel staat namelijk hier in Cortina. Ik 

besluit nog door te gaan en start met de klim naar Tré Crocci op 1805 meter. Hier gaan ook enkele 

deelnemers terug. Maar ik wil per sé  door naar Rif Auronzo, een wintersportplaats op 2320 meter, 

waar de weg dood loopt. (Tre Cime di Lavaredo). 
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Het is echter een lood- en loodzware klim met lange stukken van 16 en 18% erin. Ik moet twee maal 

van de fiets af. Zelfs 2 km voor de top denk ik er nog aan terug te gaan. Maar dat zou al te gek zijn. 

Uiteindelijk bereiken twee dames en zeven mannen de top. Boven is het een stempeltje vragen, wat 

eten, drinken en foto’s maken dan dezelfde weg terug naar Cortina D’Ampezzo. En weer over de Tré 

Crocci op 1805 meter. Vanwege de vele auto’s moet er echter voorzichtig gedaald worden. 

 

Na c.a. 25 km bereik ik veilig ons hotel, waar Hein Bogerd mijn tas al op onze kamer heeft gezet. Ook 

krijg ik van hem de kamersleutel. Dat is maar goed ook, want ik zag toen zwarte sneeuw voor 

ogen. 

 

Ik ben op het voeteneind van het bed gaan zitten om mijn fietsschoenen uit te doen en daarna ben ik 

met de fietskleren nog aan achterover in slaap gevallen. Om halfzeven komt Hein binnen en maakt me 

wakker. Kom Hans douchen en omkleden over een half uur gaan we aan tafel voor het avondeten.   

 

Hans de Vries. 

maart 2021. 

p.s.  

Van de Gazelle op de foto, is in november 2020 het racestuur vervangen door een plat stuur, 

het bevalt me prima. 

 

  

https://deluifelverfenwand.nl
http://www.amarna-uitvaartbegeleiding.nl
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Een jaar corona achter de rug 

 door Ton Groot

 

 
 

Deze foto is van zondag, 15 maart 2020. Het is alweer een jaar geleden, dat we de laatste groepsrit 

maakten. Op maandag, 16 maart 2020 sprak Mark Rutte op de TV, dat we ernstige beperkingen 

zouden gaan ondervinden. We deden er aanvankelijk nogal wat lacherig over, het zou wel zo’n vaart 

niet lopen. We kwamen bedrogen uit, want de beperkingen namen alleen maar toe. Het is voor ons 

toerfietsers een moeizaam jaar geworden. Ook de horeca heeft het heel moeilijk gekregen door 

maandenlange sluitingen. De mannen op de groepsfoto hadden een tocht met een koffiestop in 

restaurant-café Lands Welvaren in Schermhorn gemaakt en daarover is inmiddels weer aanvullend 

nieuws te melden. 

 

 

Verkoop Lands Welvaren 

 door Ton Groot

 

Angelique en Kees hebben in februari de zaak verkocht aan Projectontwikkeling en Bouwmaatschappij 

Cas Pronk in Heemskerk. Pronk wil er appartementen gaan vestigen. Jammer genoeg kunnen wij niet 

meer van hun koffie en vooral van de zelf gebakken appeltaart genieten. De appeltaart bakte 

Angelique samen met haar moeder en de klanten kregen vorstelijk punten gebak geserveerd. Wij 

zullen hen gaan missen en gezien de moeilijke tijden in de horeca hoop je dat andere etablissementen 

het hoofd boven water blijven houden. Wij als TCG zullen naar een ander lokaal op zoek moeten gaan. 

Wij wensen Angelique en Kees het allerbeste voor hun toekomst.  
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https://www.primera.nl/ winkels / primera-wieringerwerf
http://www.vertelmantegelwerken.nl
http://www.garagepeerdeman.nl
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9 januari 2021 / 100.000 

(gecontroleerde) gelopen kilometers 

 

Ik gaf zaterdag jl. al in mijn verslaggeven over de 26 virtual Cape Town marathon aan dat het voor mij 
een memorabele dag was. En dat is mijn leven lang al zo. Immers het is de geboortedag van mijn 

moeder, die dus gisteren 98 jaar zou zijn geworden. En dat was door haar overlijden in september 

2006 helaas dus niet het geval. Ze is toen op haar stoel, in het verzorgingstehuis waar in ze terecht 
was gekomen, voor de TV kijkend naar het RTL 4 nieuws, zachtjes overleden en dus op 83-jarige 

leeftijd “uit het leven weggegleden”. Toch blijft zo’n datum altijd staan en zeker als je zo’n moeder 

hebt als ik mijn leven lang heb mogen ervaren.  
 

De liefste 
 

Ik had natuurlijk de liefste moeder van de wereld – en ik hoop dat velen dit in eigen situatie ook zo 
met hun eigen moeder hebben ervaren – en daar houd ik nog steeds aan vast. Zij is van jongs af aan 

met mij bezig geweest om te maken van mij wat ik geworden ben. Vanuit mijn geboortedatum 9 juni 

1945 is terug te rekenen dat alles terug te herleiden is tot de dolle dinsdag in de 2e week van 
september 1944. De omstandigheden waarin zij op die dag mijn vader leerde kennen hebben ook de 

eerste jaren van mijn leven ingekleurd. Ik had ook haar achternaam Kos en heb die pas later 

ingewisseld gekregen voor de naam Honing van mijn, ja zeker, echte vader. Die door de toen geldende 
normen en waarden in ons dorp Huizen gewoon niet eerder met mijn moeder kon trouwen. Tot zoverre 

een stukje over mijn vroege geschiedenis.  

 

 

Het trimboekje 
 

Maar nu even naar onze mooie sport. Dat lopen heeft, naast de andere zaken zoals het werk en de 
duursporten fietsen en schaatsen, natuurlijk mijn leven beheerst. In latere jaren met steeds meer 

gedrevenheid. Voor echte snelheid had ik geen ontwikkeld lopers lichaam, maar het kilometers maken 

en voor het zo genoemde trimboekje (thans het avVN KM teller boekje) had mij al snel gegrepen. Een 
groot aantal jaren, ik denk zo’n 38 jaar, heb ik daaraan deelgenomen. En dan stel je bij voortduring 
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doelen vast, die je dan behaalt en waarna dan weer nieuwe doelen op volgen. Zeker je komt ook 

onderweg dips tegen, die zelfs tot de gedachten leiden om er mee te stoppen maar ook daar kom je 

wel weer doorheen. Bijzonder is dat na mijn val in Kampen op 30 december 2017 en na mijn 
fietsongeluk op 15 juni 2018 ik in beide gevallen dacht ”het is hiermee gedaan”. Maar door Peter van 

Veen ben ik toen weer ’het huis uitgehaald ‘ om toch weer mee te gaan naar loopjes en ben toen heel 

langzamerhand ook weer terug gekomen in de in de “boekjesloperscadans”. 
 

 

De 100.000 kilometer lopen 
 
Dan komt het moment dat je een mal doel in je hoofd haalt om naar de 100.000 km te lopen! Je staat 

er begin 2019 dan nog wel een kleine 10.000 kilometer vanaf maar goed, toch maar zo neergezet in 

het hoofd. Gek is dat dan toch veel mensen tegen je zeggen als je het ooit eens uitdraagt………..”Joh 
dat doe jij toch even!” En die weten niet dat je, om maar even voorbeeld te geven; dan om 10.000 km 

te kunnen registreren, je tenminste de afstanden gelijk aan 238 marathons moet lopen! ik bedoel 

maar, toch? Goed 2019 en 2020 hebben opgeleverd dat ik er toch heel dicht bij kon komen. In 2020 
ook door een goede beslissing van onze avVN om vanwege de corona perikelen het zogenoemde 

virtuele lopen mee te kunnen nemen in onze sportbeleving en dus voor het tellen van de gemaakte 

kilometers. Ik had met een beetje rekenen ook al eind 2020 mijn gestelde doel kunnen bereiken. Maar 
het stond ook wel vast dat juist ook weer door het ‘Corona spook’ er niets georganiseerd zou kunnen 

worden om hier aandacht aan te besteden. Bovendien had ik me zelf beloofd om even geruisloos door 

die 100.000 km grens heen te gaan als destijds door de 80.000 km. Daar liep ik alleen doorheen 

samen met onze oude, vorig jaar overleden, loopvriend Fred Goveija in het Amsterdamse bos en dat 
was mij toen heel goed bevallen. Tja en toen kwam in het laatste kwartaal van 2020 bij mij de 

gedachte op dat ik het gewoon op dezelfde eenvoudige wijze moest doen.  

 
 

 

 

http://www.dewelkomst.nl


13 

 

 

 

 

9 januari 
 
Ik had op basis van een schema uitgezet dat ik ook de 9e januari dat zou kunnen doen in de 26 Virtual 

Cape Town Marathon. Je weet wel wat wij op school geleerd hebben als Kaap de goede Hoop. En ik 

wilde zeker op die 9e januari dan ook samen lopen met mijn inmiddels vaste loopmaat Peter van Veen. 
En dan kom ik terug op mijn bron van mijn ontstaan t.w. weer bij mijn moeder:  

* Zij was het die mij in het allereerste begin het lopen tenslotte heeft geleerd. En ik was toen een heel 

trage leerling die als peutertje eigenlijk alleen met zijn duim in z’n mondje bij het tuinhekje de weg op 

stond te kijken, maar dat terzijde.  
* Zij heeft mij altijd laten lopen - dus de ruimte gegeven - om allerlei dingen te gaan doen in mijn 

leven.  

* Zij was er om altijd, als ik onderweg voor werk en sporten, ons gezin te ondersteunen.  
* Zij was er altijd, indien nodig, om mijn vrouw Marian te helpen.  

* Zij was er altijd om voor mijn beide dochters de allerliefste oma te zijn (die grote dames van nu die 

denken daar nog altijd zo over!).  
* Mijn moeder was er ook om af en toe mij ook, terwijl ik al na in mijn 27e levensjaar als 

vakbondsbestuurder bij het NVV ( later FNV) een “grote meneer” was, de werkelijkheid te laten zien. 

Soms met een heel simpel zinnetje ’Vroeger toen jij nog werkte……….. en dan kwam het.  
 

Tot slot 
 

Ik sluit af met 2 dingen die mijn moeder in mijn ogen nog bijzonderder maakte: Dat is het gevecht wat 
ze de laatste 6 jaar van haar leven heeft gehad met verschrikkelijk veel pijn aan haar been, vanwege 

slagaderverkalking en door suikerziekte open wonden die niet meer dicht gingen. Zij verzette zich met 

grote stelligheid tegen het laten afzetten van een gedeelte van dat been. En als ik dan toch voor de 
zoveelste keer probeerde om haar te overreden om dat tóch te laten doen en zo die pijnlijke toestand 

dan voorbij te laten zijn, kwam zij altijd met de simpeler vraag naar mij: En jongen jij bent een loper 

zou jij je been er af laten zetten? En eerlijk gezegd stond ik dan ‘schaakmat’ natuurlijk! (ze is gelukkig 
uiteindelijk naar het hiernamaals vertrokken met 2 volledige benen, dat wel) Mijn moeder is dienstbaar 

geweest tot na haar dood. Want, in navolging van een jaren eerder genomen beslissing van mijn 

vader, heeft ook zij haar lichaam ter beschikking gesteld aan de medische wetenschap. Kortom op de 

9e januari 2021 wil ik die gelopen 100.000 kilometers (postuum) opdragen aan die moeder. Zij heeft 
het eigenlijk allemaal mogelijk gemaakt (En Marian en onze beide dochters Sascha en Leonie natuurlijk 

ook, hè!!)  

 
 

NB  

Als je denkt; Hij is er nu!, ben ik wel zo eigenwijs om duidelijk aan te geven dat ik nog niet 2 ½ keer 
de wereld rond ben. Met de kennis uit Wikipedia weet ik, dat rond onze wereld de afstand heeft van 

precies 40.075 kilometer. Dat betekent dat er dus vooralsnog 187,5 km te gaan zijn. Daar ben ik dus 

nu alweer driftig mee bezig. En daarna? Doelen genoeg, hoor. Ik heb daar nog minsten 10 uur lopen 
voor om die te bedenken, toch? 

 

 
 

Gijs Honing 
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Stravaria 

door Ton Groot 

 

Enige tijd geleden stond in het blad Fietsport van de NTFU een redactioneel artikel van Wilma 

Vorselman over het gebruik van Strava. Het werd door steeds meer toerfietsers gebruikt, vooral ook 

omdat zij met Kudo’s werden aangemoedigd. Hè wat zijn dat nu Kudo’s ? Ook Peter Kaagman schrijft 

in zijn wekelijkse nieuwsbrieven dat er door een aantal leden ondanks de corona nog steeds gefietst 

wordt. Dat ziet hij dan aan Strava. Wat is dat nou Strava? Het is een App die tijdens het rijden je route 

opneemt en na thuiskomst kun je de gegevens opslaan. Je krijgt dan de afgelegde route op kaart te 

zien alsook een aantal prestaties zoals de gemiddelde snelheid, je calorieverbruik en andere gegevens. 

Je kunt de App voor een aantal activiteiten gebruiken zoals fietsen, schaatsen en ook wandelen. De 

App kan heel makkelijk worden geïnstalleerd en is ook zeer vriendelijk te gebruiken. Het is inderdaad 

leuk om de activiteiten van jezelf en van je medeclubgenoten te zien. Het geeft je toch een gevoel van 

gemeenschappelijke betrokkenheid. De een zegt dat het aanmoedigend werkt, de ander ziet er een 

vorm van verslaving in. Hoe dan ook het blijft leuk om Kudo’s te ontvangen en dat is dan ook het 

aanmoedigende effect. De Kudo is een handje op het scherm, dat je dan aantikt. In de App kun je 

aangeven welke personen je wilt volgen en dat levert voor ons TCG-ers weer een gevoel van 

betrokkenheid op. Zo volg ik onder andere Pim Groen, Harry van der Raad, Peter Kaagman en een 

flink aantal anderen. Peter Kaagman rapporteert in de Strava App zijn schaatsprestaties op de IJsbaan 

in Hoorn alsook zijn toertochten. Pim is een persoon, die graag wat kilometers maakt en Harry van der 

Raad maakt ofwel een flink aantal kilometers of hij pendelt tussen Beetsterzwaag en Gorredijk heen en 

weer. Op het moment van het schrijven van dit verhaal – 8 en 9 februari 2021 – helpt hij zijn vriendin 

Fryda met een verhuizing in Gorredijk. Harry doet de groeten aan alle TCG clubleden, zo laat hij mij 

telefonisch weten. Nou dat is bij deze doorgegeven. 

 

 

Enkele voorbeelden van tochten op Strava: 

 

 

Pim Groen - 95 km 
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https://www.primera.nl/ winkels / primera-wieringerwerf
http://www.vertelmantegelwerken.nl
http://www.expertmovement.nl
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Peter Kaagman 60 km 

 

 

 

Harry van der Raad Middagrit 47 km 

Strava is leuk, want het zet tot fietsen aan. Het blijft kriebelen en zodra het weer het toestaat ga je in 

de pedalen. Voor ons als redactie is het fijn om op de hoogte te blijven van de prestaties van de 

clubleden. 

Door Ton Groot  



18 

 

 

 

 

  

http://www.polytechniek.nl
http://www.verkeersschooldelange.nl
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TOERREGLEMENT TOERCLUB GROOTEBROEK 
 

Leden van de Toerclub Grootebroek kunnen aan alle fietsactiviteiten van onze vereniging deelnemen 
zonder inschrijvingskosten. De kosten hiervan zijn n.l. verrekend in de contributie. 

  

Dus geen: 
1.    Inschrijvingskosten bij alle clubritten, toertochten, vrije toertochten en sterritten georganiseerd door   

het bestuur. 

2.    Inschrijvingskosten bij deelname aan de TCG- km klassement 

3.    Inschrijvingskosten bij deelname aan de totaal Kilometers competitie. 
4.    Kosten voor de jaarprijzen. 

  

DEELNAME AAN HET JAARLIJKSE TOTAAL KILOMETER KLASSEMENT 
 

De kilometers die meetellen voor deze competitie zijn: 

  
      Elke km die gereden is en op de geregistreerde fietscomputer staat aangegeven. 

      Deze fietscomputer(s) met km stand + merk en type dient twee keer per seizoen getoond te  worden 

aan een bestuurslid en/of inschrijver zodat dit genoteerd kan worden. 
Bij de snertrit worden eind en beginstand van de computer genoteerd. 

Ook kan de opgave gedaan worden via de website en worden bijgehouden; wel dient deze computer 

getoond te worden aan een bestuurslid en/of inschrijver(dit kan ook d.m.v. een foto via de mail). 

  
Voor het behalen van een ereplaats geldt het minimum van het behalen van een bronzen herinnering. 

Uiteraard kan men voor het Totaal Kilometer Klassement zoveel kilometers rijden als U wenst. Zowel 

op racefiets, MTB, el. Fiets, tandem of elke andere fiets. Alle kilometers mogen meetellen. 
  

PRESTATIEHERINNERINGEN 

Prestatieherinneringen zijn te behalen in een brons, verzilverd of een verguld standaardje, wanneer 
men het volgende aantal kilometers heeft verreden: 

 

 Categorie. Brons Zilver Goud 

Jeugd tot 18 jaar 1500 2000 2500 

Dames van 18 jaar en ouder 1800 2500 3500 

Heren van 18 jaar en ouder 2500 3500 5500 

Mensen met beperking  750 1000 1250 

 

Indien de minimale brons grens niet wordt bereikt, krijgt men een herinnering met daarop vermeld het 

bereikte aantal kilometers. 
Voor alle categorieën wordt de leeftijd per 1 januari als basis genomen. 

Een aandenken is er voor eenieder, die een grens van 40.000 kilometer heeft behaald, (d.w.z. bij 

40.000 - 80.000 - 120.000 enz.). 
 

 

Vervolg op bladzijde 21  
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HET SEIZOEN VAN TCG  BESLAAT HET GEHELE JAAR 

 
TOERTOCHT IN GROEP 

Is een groepstocht achter voorrijders waarbij een helm verplicht is en met een aanbevolen gemiddelde 
snelheid van 25 km/u .  

Maximale groepsgrootte volgens NTFU norm. 12 mensen per groep. Bij start met meerdere  groepen 

per groep afspraken maken. Gemiddelde snelheid 25km/u of sneller. Er wordt verplicht een pauze te 
nemen. Het minimale aantal pauzes/stop en de minimale duur ervan bedraagt voor een toertocht van 

50 tot 150 km: van minimaal 20 minuten per pauze/stop. 

  
VRIJE TOERTOCHT 

Is een tocht die zowel als groep als individueel gereden kan worden. De starttijd is naar keuze; echter 

wel binnen de aangegeven tijdslimiet. Het tempo is vrij; een advies snelheid is 25 km/u. 

  
VRIJE CLUBRIT 

Is een rit die alleen openstaat voor leden van T.C. Grootebroek en wordt als een toertocht verreden. 

(Wel is de mogelijkheid om introducés mee te nemen) 
Voorbeelden zijn de Openingsrit van 60 - 40 km en de snertrit van 60 - 40 km. 

Eenieder die meerijdt, is verplicht een helm te dragen. 

 
CLUBRIT en TRAININGSRIT 

Hieronder vallen de zondagmorgen en seniorenritten. Door TCG gefaciliteerde trainingen 

Maar ook de ritjes die individuele leden waar ook ter wereld fietsen.  
  

STEDE-BROECSE FIETS4DAAGSE 

Meerdaags evenement, wordt verreden als vrije toertocht. Er wordt op vijf dagen gestart om 16.00 uur 
tot 19.00 uur. Een dag is de reservedag. Hier kunt u kiezen uit 3 afstanden nl. 15, 30 en 60 km. Dit 

evenement wordt gehouden in de 3e week van juni. 

  

STERRIT 
Een sterrit is een tocht die u naar eigen keuze kunt rijden, zowel de route als de afstand. 

Aan de dag afstand zit geen minimum en ook de maximum afstand is naar eigen keuze. 

  
STARTPLAATS 

Het vaste vertrekpunt voor alle TCG - tochten is vanaf de S.A.V. kantine, Raadhuislaan 10, 

Grootebroek.  
Bij de Sterrit is de startpunt vanaf huis en controle is in “De Welkomst” te Onderdijk.  

 

 
REGLEMENT KILOMETERKLASSEMENT 

A Vermeld moet worden de beginstand + type en merk bij aanvang seizoen. 

B Het seizoen eindigt en het nieuwe seizoen begint na afloop van de Snertrit in oktober. 

C Onze leden zijn middels de NTFU verzekering verzekerd gedurende hun kilometers voor het 
kilometerklassement 

D Computer stand  regelmatig laten controleren . In ieder geval bij snertrit en openingsrit. 

E De computerstand kan ook worden opgegeven via de website onder km-registratie 
H Bij een defect van Uw computer en/of teller dit zo spoedig mogelijk melden aan een 

bestuurslid. Bij gebruik van een andere teller de nieuwe stand opgeven. 

  
Dit reglement is na ledenraadpleging aangepast in november 2020 en door het bestuur vastgesteld. 
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Interview met Jeroen Drent 

door Ton Groot 

 

Menno Braakman van Profile Nan had mij als eens aangeraden om met Jeroen Drent om de tafel te 

gaan zitten, want er zijn nieuwe ontwikkelingen zeker voor racefietsen te melden. Meteen stak Jeroen 

af met twee flesjes kettingolie voor zowel de e-bike als de racefiets. De olie is eigenlijk een emulsie 

van was en water. De emulsie pikt geen vuil op. Voordat je het op de ketting aanbrengt, moet die wel 

eerst gereinigd worden. Oude olie en vuilresten moeten worden verwijderd. Als de ketting dan droog 

is, wordt de emulsie op de schakels aangebracht terwijl de trappers worden rondgedraaid. Het flesje 

moet voor gebruik wel even worden geschud en nadat de emulsie is aangebracht, mag de ketting 

niet worden afgeveegd.  

 

 

 

 

 

 

 

Chain Wax is voor de ketting van 

de e-bike 

 

en  

 

Chain Lube is voor de racefiets. 

 

 
 

 

Natuurlijk krijgen TCG-leden de welbekende korting, dus de artikelen kosten je geen vermogen. 

 

De fabricage respectievelijk de uitvoering van fietsen is drastisch aan het veranderen. Daar waar 

voorheen de kabels langs het frame liepen, gaat tegenwoordig de bekabeling door het frame. Dat 

maakt het lastig voor het onderhoud. Anderszins worden fietsen meer voorzien van elektrische 

schakelsystemen en dat maakt het onderhoud door het vervallen van de bekabeling weer wat 

makkelijker. Jeroen merkt op, dat inmiddels 12 van de 17 Pro-teams elektrisch schakelen. 

 

Op het gebied van uitrusting is een verschuiving gaande van fietsen met high end materialen naar de 

middenklasse fietsen. Een voorbeeld daarvan is de toepassing van remschijven. Het levert een aantal 

voordelen op. Zo slijten de velgen niet meer en worden er in de high end klasse zeer dure velgen 

waaronder carbon toegepast. Je ziet steeds meer bredere banden van 28 mm tot wel 50 mm de laatste 

voor onder andere gravelbikes. Ook komen er steeds meer banden op de markt in allerlei kleuren en 

profielen. Je moet met remschijven wel even oppassen. Zorg ervoor, dat er geen olie opkomt vanwege 

het gebruik van bijvoorbeeld spuitbussen. Jeroen’s advies is om het middel eerst op een doekje te 

spuiten om daarna pas het desbetreffende in te oliën. 
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Een zeer revolutionaire ontwikkeling is gedaan door het Belgische merk Classified. Zij hebben ervoor 

gezorgd, dat de voorderailleur komt te vervallen. In de plaats daarvan hebben zij binnenin de achteras 

een elektrisch gestuurd 2-traps schakelsysteem ontworpen. Jeroen meent, dat Tom Boonen ook bij de 

ontwikkeling betrokken is. Tom denkt nog steeds met spijt terug naar de klim bij Geraardsbergen waar 

hij door een schakelfout de zege aan Cancellara overliet.  Bij het systeem van Classified wordt dus een 

steekas met inwendig schakelsysteem als ook de uitwendige derailleur op het achterwiel geplaatst. 

 

Zie hiervoor de volgende website: 

Classified Cycling | POWERSHIFT naaf (classified-cycling.cc) 
 

Vol trots schrijft Classified dan ook het volgende op hun website: 

Bestaat er een alternatief voor de voorderailleur, met dezelfde functionaliteit zonder de nadelen? Na 7 

jaar ontwikkelen introduceren we de POWERSHIFT technologie: een draadloos schakelsysteem met 2 

versnellingen, geïntegreerd in de achternaaf, waarmee u in een oogwenk kunt schakelen onder vollast 

en op elk terrein. 

 

Je schakelt binnen 150 milliseconden en dat zelfs onder vollast tot 1.000 Watt. Een chapeau is zeker 

op zijn plaats. Op de website staat ook een prachtige presentatie van de achteras. In de naaf zit een 

kleine accu, die met een USB-lader wordt opgeladen. Ook op Youtube is de werking daarvan te zien. 

Het is de moeite waard om het eens te bekijken. 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

https://www.autobedrijfkeesbuis.nl
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Voorjaar 2021, alles staat nog stil. 

door Joep Boon 

 

We moeten de moed er in houden, maar dat valt nog niet mee. Eind februari is het en de 
openingstocht had nu onder prima omstandigheden kunnen worden verreden.  Maar helaas, het 

groepsfietsen zal nog wel even op zich laten wachten. Jammer maar het is niet anders. En zo gaan we 

verder waar we vorig jaar mee ophielden en dat zijn  vnl. ritjes op ons eigen.  Tenslotte moeten we de 
conditie op peil houden voor betere tijden. Zo bezien hebben de betaalde wielrenners het een stuk 

beter, die mogen onder strikte voorwaarden toch koersen en daar kan je van alles van zeggen maar 

het heeft me ook deze winter weer heel wat prettige kijk uurtjes bezorgd. Vooral de dames zorgden 

voor prachtige finales waarbij meestal pas in de laatste ronde duidelijk werd wie er ging winnen. Maar 
ook de mannen, vooral Van der Poel en Van Aert reden prachtige wedstrijden, dat zijn toch wielrenners 

die er met kop en schouders boven uitsteken. Trouwens ook op de weg behoren ze tot de allerbeste.  

Ik kijk alweer uit naar het wegseizoen dat op het punt van beginnen staat. 
Inmiddels ligt een prachtige mini wintertje achter ons, een werkelijk schitterend weekend in een witte 

wereld en met een dikke ijsplak op de sloten. Ik besloot toch de gladde ijzers onder te binden maar 

moet toegeven dat met het oplopen van de jaren de angst op een val snel toeneemt.  Dat werd 
overigens mede door de slechte ijskwaliteit in de hand gewerkt. Het was geen glij-ijs, integendeel het 

was hier in de polder ´stroef´, door de harde wind was er kennelijk zand en stof opgewaaid. Dus 

voorzichtige en korte streken om overeind te blijven, wat mij uiteindelijk is gelukt.  Maar dat geluk had 
niet iedereen las ik in de krant. Ik vind het nog altijd prachtig om via de bevroren sloten de huizen en 

tuinen in een heel ander perspectief te bekijken.  Hebben Doede en Bets hun planten wel op tijd voor 

de vorst kunnen redden?  Hoe zal die zelf gemaakte boot van Bert er nu eigenlijk uitzien en heeft Ruud 

daar achter de Houtstraat de borrel al klaar staan?  Nou die stond er maar het kan ook van de buren 
geweest zijn. Inmiddels zijn de ijsresten gesmolten en we kunnen de weg weer op,  nog een doekje 

langs de buis en wat olie op de ketting en daar gaat ie weer.  

Met de donkere dagen rond kerst heb ik me voor Oud Stede Broec bezig gehouden met een kort 
schrijven  over het leven van Piet Schooneman,  beter bekend onder de Geuzenaam  ‘Bimbam’, die 

vorig jaar is overleden.   

In de gedenkwaardige Elfstedentocht van 1963 was hij een van de eerst gefinishte toerrijders, 
aankomst in Leeuwarden 20.30!!  

In die zelfde winter won hij ook de wedstrijd Hoorn – Amsterdam- Hoorn die op het IJsselmeer 

verreden werd . Op 2 maart 1963 kopte het NHD:  
 

 

 

 
 

  

Een sportman pur sang die ook op de fiets van wanten wist. Door wat rondvragen  kwam ik door mijn 

buurman Wim Messcheart, die ook nog enkele jaren lid van de toerclub is geweest, in het bezit van 
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een boekje over het 25 jaar bestaan van W.V. West Frisia. Een boekje met prachtige anekdotes en 

wetenswaardigheden,  zo zat de wijkagent de club jaren op de hielen omdat ze het verplichte spatbord 

met 20 cm. wit niet op hun fiets hadden!  En avondwedstrijden over de provinciale weg omdat  er in 
de jaren vijftig nog geen fietspad was.  Foto´s met toppers als de Gebr. Hoogzaad, Wim van Dok en 

Cor van Bijnen, renners die regeerden op de vele criteriums die er toen werden verreden.  Het ging 

ook over café wedstrijden waar op de hometrainer –ik zou zeggen ‘op de rollen’ - met een bijna 
Zesdaagse gevoel gereden en gestreden werd voor een worst.  In die rokerige en naar bier ruikende 

omgeving probeerden deze sportmensen hun karige salaris met premies aan te vullen.  Maar  die tijd 

is over,  erger er is momenteel zelfs geen café meer open.  
Hopelijk gaan die de komende maanden –al is het maar gedeeltelijk- weer  open.  Nee, niet direct voor 

een biertje, eerst maar eens een stuk appeltaart. 

 Inmiddels is mijn buurman vorige maand overleden. Net gisteren bleek dat hij het hele archief van de 

W.V. Westfrisia voor mij in huis had.  Nu bekijk ik honderden foto’s, clubbladen en programma’s,  een 
prachtig inkijkje in een lang vervlogen tijd… 

        

Hier nog een stuk uit het enquête formulier dat Piet Schooneman kort na de helle tocht van 1963 
invulde, heerlijk nuchter:  

 

 
 

 
uit een artikel van W. Klaassen  in het Noordhollands Dagblad van 21 januari 1963. 
 

 
Ook in de toertocht heeft Noord-Holland vrijdag gedomineerd. Wij vermeldden al dat Arie 

Kunst uit Lutjebroek zich als derde klasseerde en de Bovenkarspelse reus Piet Schooneman 

vierde werd. Kunst die evenals Schooneman in de Elfstedentocht debuteerde, corrigeerde 
deze uitslag echter, want  hij verklaarde met beslistheid dat hij op de laatste tien meters 

door Schooneman was gepasseerd. 

     

   Joep. 
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Onze jarigen 

  

 maart  april  mei 

4 Nel Dop Burger 15 Riny Groen 2 Peter Deen 

6 Nico Coers 15 Peter Terpstra 4 Gerrit Jan van Holst 

6 Jacques Ruijter 18 Marcel Molenaar 4 Jeroen Drent 

9 Peter Blom 19  Kees Buis 5 Piet Bakker 

9 Erwin Braak 20 Aldo van Leeuwen 7 Simon Kok 

15 George Edwards 27 Cees Loots   

17 Cees Duijn     

20 Johan Laan     

23 Johan Appelman     

23 Peter Kaagman     

24 Amy van der Heijden     

25 Ton Groot     

28  Doede Deen     

29 Hans Timmerman     

 

 

 

http://www.keukenstudiodestreek.nl
https://www.spar.nl/winkels / SPAR Schrama
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Bestuurssamenstelling – Informatie – Commissies - Clubblad 

 TCG bestuur 

 
Voorzitter 
Peter Kaagman 

Beukenlaan 1 

1613 TA Grootebroek 
Tel: 0228 517021 

voorzitter@tcgrootebroek.nl 

  
Secretaris & Ledenadministratie 

Jaap Vlam 
Koggeweg 63 

1607 MT Hem 

Tel: 06 53855508 
secretaris@tcgrootebroek.nl 

  
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 
 

Toercommissie 
Jack Peerdemann (vz) Tel. 0228-

561080, zie commissies 

 
  

TCG Commissies: 
  
Commissie Stede Broecse 

Fiets4Daagse  

Peter Deen, Simon Kok, Annette 
Hooiveld, 2 VACATURES 

 
Commissie nieuwe clubkleding: 

Pim Groen, Riny Groen, Stef Kuiper, 

Robert Bult 
 

Senioren TCG 
Coördinatie Theo Obdam 

 

Commissie Club- en Feestavond 
Jos Hooiveld, Joep Boon, Jacques 

Peerdeman, Bert Haring VACATURE 

Commissie Nico Dekker 

Memorial 
Theo Obdam,  Dennis Wentzel 

en Robert Bult. Ondersteuning 
van Peter Kaagman.  

  

Toercoördinatie: 
Stef Kuiper, Robert Bult, Pim 

Groen en Dennis Wentzel. 

 
Nieuwe 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      - €39,00 

* Donateur - €21,00  (incl.    
   clubblad) 

  

Ons Clubblad  

 
44e jaargang 
verschijnt 6 keer per jaar 

  

Advertenties - tarieven: 
Jacques Peerdeman -  

0228 542195 

  
Redactieraad en support: 

Ton Groot en Peter Kaagman  
Postadres: Schaperstraat 3b  

1613 JJ Grootebroek 

Telefoon: 0228 512913 
redactie@tcgrootebroek.nl 

  
  

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, Simon 

Kok, 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  
 

mailto:voorzitter@tcgrootebroek.nl
mailto:secretaris@tcgrootebroek.nl
mailto:penningmeester@tcgrootebroek.nl
mailto:sleutelsenkleding@tcgrootebroek.nl
mailto:bestuurslidalgemeen@tcgrootebroek.nl
mailto:voorzitter@tcgrootebroek.nl
mailto:gbr@quicknet.nl
http://www.toerclubgrootebroek.nl/
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http://www.fr-fietstechniek.nl

