2

T.C.G.- CLUBBLAD NR.2 maart-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.

Inhoud
Artikel
Inhoudsopgave
Uit de ganzeveer van uw voorzitter!
door Peter Kaagman
Even voorstellen
door diverse leden
Het seizoen is weer begonnen…
door Joep Boon
1ste TCG clubrit op zondag 23 jan ’22
door Ton Groot

3

Blz.

Artikel

Blz.

3

Mijn zoektocht in de digitale
fietswereld binnenshuis!
door Jan Sachs

15

5

Agenda jaarvergadering

21

7

Notulen 2021

23

11

Onze jarigen

27

13

Colofon

29

4

Uit de ganzenveer van uw voorzitter!
Het clubblad staat deze keer voor een groot deel in het teken van de Algemene Ledenvergadering.
Waar deze vorig jaar nog via digitale omgevingen moest worden gehouden, kunnen we dit jaar
weer fysiek bij elkaar komen in de kantine van SAV. Weliswaar twee maanden later dan
gebruikelijk, maar toch. Het bestuur verheugt zich op deze avond en presenteert dan ook met
gepaste trots de uitnodiging in dit clubblad.
Afgelopen zondag is de eerste clubactiviteit georganiseerd door de toercommissie en ruim dertig
leden kwamen ondanks de felle koude oostenwind toch naar het clubhuis om even bij te kletsen
en een koppie te doen. We zijn in drie groepen met evenzoveel snelheden van start gegaan en
heerlijk genoten van een mooie route en ondanks de koude wind lekker weer. Vanaf deze plaats
wil ik graag de toercommissie bedanken voor de routes en Riny voor de warme ontvangst in de
kantine.
Ook zijn 5 maart de Sterritten naar De Welkomst weer van start gegaan. Je hoeft natuurlijk niet
per se een sterrit te rijden. Je kunt ook gewoon tijdens je zaterdagse ritje even bij De Welkomst
aanwippen voor een koppie en even bijkletsen met clubleden.
Er zijn enkele leden die door valpartijen, operaties of blessures even niet op de fiets kunnen. We
hopen dat ze snel herstellen, zodat we ze weer bij de clubritten kunnen ontmoeten.
Vooralsnog ziet het er naar uit dat we dit jaar de toerkalender weer helemaal kunnen volgen. Dat
brengt me bij de Stedebroecse Fietsvierdaagse. Simon Kok is alweer druk bezig met de organisatie
van het gebeuren en kan nog wel wat hulp gebruiken. Mocht je in de gelegenheid zijn om wat
routes voor te rijden, of wil je wel een of twee dagen stempelen langs de 15 en 30 km routes,
geef je dan even op bij Simon.
Ook de meerdaagsen kunnen dit jaar weer doorgang vinden. Als je graag meewilt met de
buitenland meerdaagse, dan kan dat nog. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. Voor
informatie verwijs ik jullie graag naar Pim en Riny.
Verder rest mij niets anders dan iedereen veel en vooral veilige kilometers toe te wensen in het
komende voorjaar.
Oja, volg Toerclubgrootebroek op instagram
Peter Kaagman
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door diverse leden
Naar aanleiding van een oproep in de nieuwsbrief hebben een aantal leden een kort stukje
geschreven over hun reden om lid te worden van Toerclub Grootebroek. In een later stadium
worden deze stukjes verwerkt in een artikel voor plaatsing in lokale media. Lijkt het jou ook leuk
om jezelf voor te stellen en op die manier een steentje bij te dragen aan een actieve ledenwerving,
dan kun je dat nog insturen. Maar wacht niet te lang.
Ik ben Irene Schilders en woon in
Grootebroek, sinds 2020 ben ik lid van de
TCG, ToerClub Grootebroek. Ik ben 58 jaar en
sport eigenlijk al mijn hele leven, het is
heerlijk om in beweging te zijn en alle
gedachten even los te laten. De laatste 15 jaar
toer ik regelmatig op mijn racefiets in de
zomer. In de winter sport ik in de sportschool.
Door de jaren heen ben ik het fietsen steeds
leuker gaan vinden. Vaak rijd ik alleen mijn
rondjes, maar ik vind het ook erg leuk om in
een groep te fietsen.
Via via hoorde ik van de TCG; een
hele leuke club, een fijne
ongedwongen
sfeer,
met
allemaal fietsliefhebbers, die
doordeweeks of in het weekend
hun tochtjes rijden, voor ieder
wat wils. Niets is verplicht, je rijdt
gewoon mee als je kunt.
Dit sprak mij erg aan, ik ben heel
blij dat ik de stap heb gezet om
lid te worden.
Vooral de zondagochtendritjes
spreken mij erg aan, meerijden
met de mannen, erg gezellig.
Maar er zijn ook vrouwen hoor!
Naast de reguliere rondjes worden er ook regelmatig toertochten georganiseerd door het jaar
heen, heel leuk om aan mee te doen.
Dus….. hou je van fietsen met een groep enthousiaste mensen, twijfel niet langer en meld je aan
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Ik ben Robert Bult en ben via een collega lid geworden van TCG nu alweer bijna 6 jaar terug. Ik
fietste al langer maar altijd alleen.
Mijn eerste ritje met de club was een woensdagavond ritje en het eerste van me opviel was de
gezelligheid en saamhorigheid. Gaat het je te hard ff een seintje naar de kopmannen en ze passen
hun tempo aan. Ook bij een lekker band is je band al bijna vervangen voordat je er zelf erg in hebt.
Zo behulpzaam zijn ze.
Ook samen naar mooie toertochten door heel Nederland en ook daar geldt samen uit samen
thuis. En natuurlijk onze eigen mooie toerkalender. Nu zelf sinds 2 jaar in de toercommissie en
samen met nog 2 leden proberen wij elk jaar weer een mooie toerkalender in elkaar te zetten.

8

Mijn naam is Sander van Goor. Ik ben bij TCG gegaan om nieuwe mensen te leren kennen. Om
én meer te gaan fietsen én niet steeds alleen. Ik ben bij de toerclub met open armen ontvangen.
Ik heb 3 keer de Elfstedentocht gefietst, wat een grote uitdaging is. Maar de gezelligheid van de
groep en de toeschouwers trekken je erdoorheen.
We hebben ook leuke afdeling voor de mountainbike, wat ik ook graag doe.
De toerclub heeft leden in alle leeftijden en elke geaardheid is welkom. Er wordt altijd rekening
met elkaar gehouden en als er pech onderweg is, word je geholpen.
Als beginnend wielrenner/mountainbiker kom je voor grote uitdaging te staan. Zoals het
vervangen van een lekke band. De leden van de toerclub helpen je daar graag bij. Onder het genot
van een kopje koffie bij een lid thuis mocht ik gaan oefenen op oude velg en oude band.
Ik hoop dit jaar vaker mee te kunnen fietsen en meerdere toertochten te rijden. En met zijn allen
gezellig aan de koffie op een terras ergens in West-Friesland of daarbuiten.
Weer te genieten van de mooie hobby die wij delen en genieten van de heerlijke zuurkool
stamppot van een van de leden.
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door Joep Boon

Op zaterdag 26 februari hebben we de opening van het klassiekerseizoen weer kunnen zien. De
´Omloop Het Nieuwsblad´ werd onder stralende omstandigheden verreden. Eindelijk verlost van
de corona problemen en eindelijk weer met publiek. Zo lijkt er geen vuiltje in de lucht om er weer
een prachtig fietsseizoen van te maken ware het niet dat de donkere wolken boven Oekraïne de
sfeer op deze prachtige dag toch flink verpesten.
Ook in Westfriesland is dit laatste weekend van Februari om door een ringetje te halen. Als ik
zaterdags een rondje naar Wognum rijd kom ik dan ook tientallen andere fietsers tegen. Bij de
een de fiets wat stoffig omdat hij de hele winter in het schuurtje stof heeft mogen vangen bij de
ander gepoetst tot op het laatste vuiltje en soms ook de hele winter gebruikt voor lekkere
fietstochtjes. Op de mijne wat stof en helaas, ook nog wat aangekoekte sporen van het vorige
fietsseizoen. Maar niet getreurd, hij doet het nog net als de persoon die de trappers in beweging
brengt.
Op de Bobbeldijk komen mij zowaar twee in vertrouwde T.C.G.-kleren gestoken fietsers
tegemoet. We zwaaien al van ver naar elkaar maar desondanks herken ik alleen Peter K. zodat ik
mij de kilometers erna afvraag wie er nu eigenlijk naast hem fietste. Ik weet het nu nog niet.
Tijdens mijn tochtje valt het me op dat de knoppen van de bomen alweer wat zwellen en ook dat
de tulpen hun ´neus´ alweer boven de grond steken. ‘’ Ze regelen al” zeiden we vroeger en dat is
best vroeg maar een koude winter was het dan ook niet. Over een week of zes zal Westfriesland
weer prachtig zijn, een schaakbord van bloeiende tulpen met een bont pallet aan kleuren. Met
een paar van deze ritjes heb ik al vast voorkennis van wat in april mijn favoriete rondje zal worden,
een toertje dat langs tientallen bollenvelden zal gaan. Nu al staat het dijkje tussen de Zuidermeer
en Wognum op nummer een, 20 bunder tulpen en je rijdt er dwars doorheen!
Na de mooie en rustige Broerdijk, waar ik nog geen kieviten ontwaar, gaat het door Oostwoud
naar de Markerwaardweg. Naast die weg fietsend valt het mij opnieuw op dat er enorm veel
rotzooi langs de wegen ligt. Valt het mij nu meer op of wordt het steeds erger? Er zijn inmiddels
tientallen vrijwilligers die blikjes etc. opzoeken en opruimen maar het lijkt erop dat er een groep
mensen is die daar dankbaar gebruik van maakt en nog gemakkelijker hun rotzooi de berm in
smijten. Zelfs bij mij in de woonwijk zie je bijna elke dag achteloos weggesmeten blikjes, als ware
het bidons na een wielerwedstrijd, liggen. Het maakt mij inmiddels wel nieuwsgierig welk type
mensen dit doet maar ik heb er nog niet een kunnen betrappen.
Maar als het goed is dan komt er vanaf 1 januari 2023 ook op blikjes statiegeld. Zelf stop ik eind
april met mijn werk en mocht het pensioen nou echt tegenvallen, wat overigens volgens oudcollega’s niet het geval is, dan zien jullie mij volgend jaar nog met een grote zak langs de wegen
lopen.
Daar immers ligt het geld dan voor het oprapen of zal statiegeld echt voor een ommekeer
zorgen….
Joep.
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door Ton Groot
Wel volgens aanwijzingen van de NTFU konden we weer
in grotere groepen rijden met een aantal van ten
hoogste 14 personen. De clubleden hebben daar
dankbaar gebruik van gemaakt. Van de 27 km/h groep
stonden bij SAV 9 mannen vol enthousiasme te
trappelen en van de 24 km/h groep stonden 4 TCG’ers
paraat en ook Mark van de “Voel je Top” groep als vijfde
persoon. Met een boks hebben we elkaar na lange tijd
weer begroet. Van de vrouwelijke leden was geen spoor
te bekennen. Ladies, was het soms te koud voor jullie?
Als deelnemer kan ik alleen over de belevenissen van de 24 km/h groep schrijven. Het was
gewoon fijn om elkaar na zo’n lange tijd weer te ontmoeten. Wel heb ik met een aantal ouderen
in de winter doorgefietst, maar met die coronamaatregelen en moeilijke tijden voor de horeca
werd alleen de Gouden Karper in Rustenburg of de molen in Oterleek voor een kop koffie of
chocolademelk aangedaan.
Het werd juist met deze frisse start eens tijd voor een ander adres. Dus volgens Google en ook de
website van café-restaurant ’t Centrum in De Weere zouden zij om 11:00 h openen. Dat werd dan
weer eens een andere route.
Heel enthousiast gingen we via de Wijzend op stap, later door Zwaag en Hoorn om via de
Bobeldijk en de Wogmeer naar de Braken te gaan. Voorbij Obdam komt dan een mooi gedeelte
over de Obdammerdijk, de Groenedijk, de Plempdijk en de Kerkweg naar Veenhuizen. Daar
arriveer je bij de Langereis om vervolgens via de Westerboekelweg door Hoogwoud op de
Oosterboekelweg in De Weere aan te komen.
Het zag er allemaal goed uit, want tegen de voorgevel stond een heel groot bord met het woord
OPEN, omringd met massa’s bierviltjes met een handtekening erop. Ook het licht brandde binnen,
maar helaas de deur was op slot. De eigenaresse – Anja – zag ons buiten staan, opende de deur
met de mededeling, dat zij pas vanaf woensdag weer opengaan. Ja, de informatie van Google en
hun website over de openingstijden klopte niet en jammer genoeg durfde zij het niet aan om toch
voor koffie te zorgen. Dat was dan wel jammer, maar wij toonden begrip voor de situatie. De gang
werd er weer ingezet, maar niet via de Broerdijk, want die ligt in dit vochtige jaargetijde vaak
onder de modder.
De route laat zich wel raden. Via Abbekerk namen we de parallelweg van de A7, zo tot de
grasdogerij van Hartog om daarna over het Marepad naar Opperdoes te gaan. Het Marepad is
werkelijk een mooie weg door een waterrijk gebied. Jan hebben we keurig netjes in Andijk thuis
afgeleverd en de rest is verder naar huis in Stede Broec gereden.
De afstand was met iets meer dan 70 km niet al te groot, maar voor ons ouderen heel prima te
doen in de winter. Het was weer fijn om na zo’n lange tijd weer eens met een aantal TCG-leden
samen een mooie rit te maken.
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Zo langzamerhand heeft iedereen wel eens gehoord van Zwift, Rouvy of BKool. Ook binnen onze club zijn
een aantal renners, die binnenshuis hun kilometers maken. Ik heb daar graag aan meegedaan. Lekker
warm, droog en zonder tegenwind binnenshuis kilometers maken.
Maar hoe goed gaat het binnen trainen nou eigenlijk? En welk programma is dan het beste/ leukste/
makkelijkste?
Op de laatste vraag kan ik geen objectief antwoord geven. Het hangt er namelijk geheel vanaf wat voor
verwachting de fietser heeft. Het verhaal dat ik nu schrijf, is dan ook een weerspiegeling van wat ik heb
ervaren en de mogelijkheden die ik heb gebruikt binnen de programma’s.
Als je binnen wilt trainen, hoe wil je dat dan doen?
Daarin zijn veel mogelijkheden:
•
•
•
•

Een wheel-on trainer
Een wheel-on smarttrainer
Direct drive trainer
Smart bikes

Over de verschillen is op internet veel terug te vinden. Het is niet mijn idee van dit stukje om een review
over de verschillende trainers te schrijven. Wat ik wel weet, is dat er veel verschil zit in de mogelijkheden
en de bijbehorende prijs. De smarttrainers zijn duur, maar maken de beleving wel veel leuker. Voor de
echte liefhebbers zijn zelfs mogelijkheden om de hoogtes niet alleen in weerstand te voelen, maar ook
daadwerkelijk een verandering van rij/klimhoek te ervaren door klimhoekzuiltjes en er zijn zelfs blowers,
die naarmate je harder fietst of tegenwind gaat een rijwind laten voelen. Echter dat is niet in de weerstand
te voelen. Hoe een smartbike werkt, heb ik nog niet echt ervaren. Er is zelfs een smarttrainer, die je de
kasseien van Roubaix laat voelen.
Mijn verhaal schrijf ik met mijn ervaringen op een direct drive smarttrainer, de Wahoo Kickr core. Tevens
ben ik op ieder programma een keer geabonneerd geweest, wat de nodige moeite van aansluiten met zich
meebracht.
O ja, ik krijg hiervoor geen geld van sponsors, dus ik ben niet financieel gekleurd in mijn mening.
De programma’s, welke ik heb gereden, zijn:
•
Zwift
•

Bkool/Bkool fitness

•

Rouvy

•

Fulgaz

Ps: Vooraf heb ik eerst een FTP-test gereden, welke ik nodig had om gericht te kunnen trainen.
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Zwift
De absolute marktleider in de wereld van smart trainerprogramma’s is Zwift.
Onderstaand stukje citeer ik uit de onlinefietser.nl
“De populairste fietstrainer app onder wielrenners is
Zwift. Je kan met deze app alles wat je wilt dat een
fietstrainer app kan. Niet gek dat ook professionele
wielrenners als Laurens ten Dam en Robert Gesink
trainen met Zwift. Zwift organiseert voor haar
gebruikers regelmatig virtuele wedstrijden en het
KNWU heeft zelfs een heus Nederlands
Kampioenschap Zwift.
Met een groepsrit kan je je vergelijken met andere
renners over de hele wereld. Tijdens het trainen kan
je items unlocken, bijvoorbeeld fietskleding, fietswielen en racefietsen. Ook is het mogelijk om deze met
speciale codes te unlocken. Ook als je de KOM (King of the Monuntain) bent op een bepaalde beklimming
kan je tijdelijk een bepaald shirt krijgen. Ook challenges zijn een leuke uitdaging in de app. Ideaal om jezelf
te blijven motiveren voor weer een nieuwe training. Ook kan je uiteraard tegen of met je eigen vrienden
wielrennen. Via de Zwift Companion app kan je ook communiceren met renners in de groep.”
Ik blijf het “Rijden-in-een-Cartoon” vinden. Eén voordeel is: Je rijdt nooit alleen. De beelden zijn mooi,
maar je rijdt in een wereld, die niet bestaat. Ze hebben ook echte steden gebruikt, echter daaraan is een
futuristische draai gegeven.
Ik heb een periode op Zwift gereden. Het programma vindt snel de aansluiting met je trainer. Hierdoor
past het programma snel de zwaarte aan op jouw smart trainer. Zwift heeft een groot arsenaal aan
trainingsprogramma’s. Je kunt trainen op VO2-max, HIIT, duurtraining etc. Tevens kun je van andere
trainingsprogramma’s de training downloaden. Als je dan gebruik maakt van ERG-mode, dan houdt Zwift
het trainingsprogramma vast. Of je nou een berg op fietst of niet.
De mogelijkheid om te communiceren is leuk, maar dat doe je door te typen of dingen aan te klikken in
een app. Ik ben niet iemand die makkelijk kan typen terwijl ik mij in het zweet aan het werken ben. Ik heb
dat niet als een extra gezien. Wel kun je mensen Ride-On’s geven. Een soort kudo zal ik maar zeggen.
Grappig is, dat je in Zwift de mogelijkheid hebt om in iemands wiel te rijden en daar voordeel uit te halen.
Dat scheelt wattages.
De kosten zijn €14,99 per maand. Dit abonnement kun je stopzetten en als je dan niet jouw account
verwijderd, blijft alles wat je hebt gereden bestaan.
BKool cycling en BKool fitness
Van alle fietsplatformen heeft Bkool veruit de meeste routes. Kun je in Zwift kiezen voor Watopia, Londen
en nog een handjevol werelden, in Bkool staan miljoenen échte routes die je virtueel kunt fietsen. Trap je
stuk op de Paterberg, scheur door een velodroom, slinger de Stelvio op of waag je aan een etappe uit de
Tour, Giro of Vuelta. Op je scherm kun je schakelen tussen 2D, 3D, kaart én – wat Bkool echt gaaf maakt –
een real life video van de route. Zo kun je in je eigen ‘pain cave’ toch genieten van het uitzicht vanaf een
Alpencol.
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BKool cycling laat je fietsen in de echte wereld.
Echter sommige videobeelden zijn niet zo scherp.
Net als bij Zwift kun je ervoor kiezen om in een
virtuele wereld rijden. Ook kun je op een kaart
rijden. De routes die je rijdt zijn echte routes. Ik
heb een aantal ritten gereden in Andalusië, Spanje.
In deze streek woont mijn zusje en de routes welke
ik heb gereden op Bkool, daar ben ik dus ook echt
geweest.
De snelheid in Bkool is gebaseerd op de kracht waarmee jij je pedalen rond trapt. Die kracht wordt
uitgedrukt in Watt. Je snelheid heeft dus niets te maken met de grootte van je wielen of cassette. Wel
houdt de simulator rekening met zwaartekracht (omhoog is zwaar, omlaag is licht), rol -en luchtweerstand.
Maar net als in het echt, profiteer je van fietsen in een peloton. Kruip in het wiel van je virtuele voorganger
en ervaar tot 60% minder luchtweerstand. Drafting heet dat in de app.
Maar niet alleen de uitzichten en stijgingspercentages worden nagebootst. Ook het weer verandert.
Sneeuwt het op de Mont Ventoux? Dan doet het dat ook in de simulator. Er is een mogelijkheid om met
elkaar te rijden en er zijn zelfs wedstrijden. Communiceren gaat lastiger. BKool kwam vooral in het nieuws
door de Corona-pandemie. Voor het eerst werd een profkoers georganiseerd online. Het gebruikte
platform was Bkool.
BKool heeft twee apps, die je kunt gebruiken om te trainen op de fiets. BKool cycling en BKool fitness.
Hiervoor worden geen extra kosten gerekend.
Bkool heeft net als Zwift een groot arsenaal aan trainingsprogramma’s. Je kunt trainen op VO2-max, HIIT,
duurtraining etc. Echter heb je dan geen videobeelden. Je ziet alleen de training welke je hebt geselecteerd
aan de hand van een tijdlijn met vermogenslevels welke je zelf hebt ingesteld op basis van jouw FTP. Als
je handig bent met Bkool, dan kun je ook zelf trainingen en routes maken.
Als je een abonnement hebt, dan kun je dus ook gebruik maken van BKool fitness. Dit is eigenlijk een soort
spinning-klas van 20, 30 of ongeveer 45 minuten. Ook kun je deze variëren in zwaarte en dus gericht
trainen. Daarbij hebben ze, net als bij spinning, muziek op de achtergrond. Als je ERG-mode hebt, dan hoef
je er geen rekening te houden dat je jouw zwaarte verhoogt. Dat doet de smart trainer voor je.
Mijn ervaring is, dat ik Bkool steeds weer opnieuw terugpak nadat ik een ander programma heb gebruikt.
Betekent dat, dat ik Bkool dan het fijnste vind? Misschien wel, maar het variëren zorgde ervoor dat ik mij
niet heb verveeld op een indoorfiets. Daarbij is voor mij het fitness-gedeelte een aanwinst.
De kosten van Bkool zijn € 9,99 per maand of €96,00 per jaar. Dat is dus €8,00 per maand.
Rouvy
Ook Rouvy kwam in het nieuws door een echte ronde online te
organiseren, de virtuele Ronde van Zwitserland. Ik kwam per toeval
bij Rouvy en dus heb ik deze app ook gereden.
Rouvy is een mengsel van Zwift en Bkool. Het combineert echte
beelden van echte routes met een avatar. Je rijdt dus als een
getekende fietser op een echt parcours. De videobeelden zijn mooi
en er zijn veel mooie routes. Veel meer dan op Zwift waar je
alleen in Watopia of een aantal steden en/of eilandjes kunt rijden.
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Zwift is om te fietsen en trainen prima, maar als het beeld ook telt…?
Rouvy geeft deelnemers ook de mogelijkheid om zelf videobeelden te uploaden. Daarin zijn ze echter niet
de enige. Ook in Rouvy zijn workouts te vinden, welke je in een video kunt rijden. Deze zijn gebaseerd op
jouw FTP.
De kosten zijn €15,00 per maand of €12,00 per jaar als je een abonnement van een jaar neemt.
Fulgaz
Fulgaz is voor mij qua videobeelden, de
absolute winnaar. Haarscherp beeld in 4k.
‘Less virtual… More reality’. Dat is de
slogan die je direct leesbaar krijgt zodra je
op de website van Fulgaz terecht komt.
Een slogan die er meteen voor zorgt dat je
weet waar je aan toe bent met dit
trainingsprogramma. Met meer dan 2000
uur aan beschikbare 4K content kan je
dankzij Fulgaz op de meest bijzondere
plekken ter wereld komen. Verschillende klimmen, gran fondo’s en wedstrijdparcoursen staan
beschikbaar die kunnen oplopen tot ruim 5 uur. Er is dus zeker ook gedacht aan de duur-atleet.
Naast al dit videomateriaal beschikt Fulgaz ook over verschillende workouts welke gebaseerd zijn op jouw
FTP. Je rijdt in de video’s, maar deze lopen niet synchroon aan hetgeen wat jij doet op de fiets, maar zorgt
wel voor extra motivatie.
Fulgaz is het programma waarin je echt alles kunt instellen. Type fiets, wegdek, bandenspanning, gewicht
rijder en fiets, rolweerstand, type weer etc. Voor de echte die-hard mooi, maar of het voor iedereen
functioneel is, dat durf ik niet te zeggen.
De kosten €10,99 per maand of €97,99 per jaar
Afsluitend
Tot zover mijn bevindingen. De laatste twee hebben iets minder aandacht gekregen. Dat komt, doordat ik
daar niet echt lang gebruik van heb gemaakt. In dit stuk over de verschillende programma’s gaat het dan
ook hoofdzakelijk over mijn eerste indruk en functionaliteit als starter. Om een diepgaande review te
geven, dan zou ik de programma’s langer moeten gebruiken.
Dan staat de vraag nog open of indoor-trainen goed mogelijk is? Dat hangt van een aantal factoren af,
waarbij de belangrijkste is: Wat verwacht je van binnen trainen? Natuurlijk is lekker buiten fietsen
waarschijnlijk de belangrijkste reden voor iedereen geweest om te gaan fietsen. Toch vind ik dat je binnen
prima kunt rijden. Ik ben zelfs van mening dat je zeer gericht kunt trainen, bijvoorbeeld om je FTP te
verhogen door gericht op vermogen te trainen óf te focussen op klimmen. Daarbij is het in de winter een
voordeel dat je bij slecht weer toch in het zonnetje kunt rijden. Echter de wegbeleving, het echt omhoog
rijden en onderweg gezellig even een koppie met gebak halen, is natuurlijk niet aan de orde.
Ik ga in ieder geval weer naar buiten, maar de trainer blijft stand-by, want ik heb het rijden op een smart
trainer als zeer goede vervanger voor buiten fietsen ervaren en niet in de laatste plaats door gebruik te
maken van de genoemde programma’s. Mochten jullie vragen hebben, dan kun je ze natuurlijk stellen.
Echter ook ik ben nog maar een indoor-amateur dus verwacht geen rocket-science.
Jan Sachs
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Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van
“Toerclub Grootebroek”
Waar
Wanneer

Kantine SAV
21 maart 2022 om 20.00 uur
Agenda:

1. Opening door de voorzitter met dankwoord aan allen
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Vaststellen notulen van de digitale algemene vergadering van 20 april
2021. (Zie clubblad maart)
4. Jaarverslag van de secretaris. (Zie clubblad januari)
5. Kascontrole commissie.
a. Rapportage
b. Verkiezing nieuw commissielid en reserve lid
6. Jaarverslag van de penningmeester.
a. Financieel verslag over het boekjaar 01-01-2021 t/m 31-12-2021
b. Begroting 01-01-2022 t/m 31-12-2022.
c. Vaststellen contributie
7. Samenstelling bestuur.
• Voorzitter
• Secretaris
• Penningmeester
• Lief & Leed + sleutelbeheer
• Algemene zaken

Peter Kaagman
Jaap Vlam
Jacques Peerdeman
Riny Groen
Dennis Wentzel

8. Samenstelling Commissies:
a. Commissie Stede Broecse F4D
b. Commissie Club- en Feestavond 2022
c. Commissie Toer Coördinatie
d. Commissie Mountainbike
e. Onderhoud MTB-parcours
f. Commissie redactie clubblad
g. Senioren TCG-groep
9. Rondvraag
10. Sluiting
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Toelichting:
Agendapunt 5 - Kascontrolecommissie:
Leden van de kascommissie zijn: Ton Groot (1e lid) en Herman Jak (2e lid) en als reserve Piet van der
Horst. Volgens het reglement treedt steeds het 1e commissielid af. Het 2e commissielid schuift door
naar de 1e plaats. Het reserve lid – te weten Piet van der Horst- wordt dan het 2e commissielid. Het
nieuwe reserve lid wordt gekozen uit de aanwezige leden.
Agendapunt 6 - Financiën:
a en b, worden ter plaatse uitgereikt.
De contributieverhoging in 2022 zal volgens afspraak op index basis geschieden. Verhogingen
opgelegd door de NTFU vallen hierbuiten. Het bestuur zal tijdens de vergadering een voorstel voor de
contributie 2022 doen.
Agendapunt 11 – Bestuursverkiezing c.q. herverkiezing:
Voorzitter Peter Kaagman aft. (jan 2023)
Secretaris: Jaap Vlam aft. (jan 2022) gaat periode door
Penningmeester: Jacques Peerdeman aft. (jan 2022) gaat periode door
Lief & Leed + sleutelbeheer: Riny Groen aft. ( jan 2021) gaat wederom jaar door
Algemene zaken Dennis Wentzel aft. (jan 2022) gaat periode door
Volgens het Huishoudelijk Reglement blijft een bestuurslid 3 jaar aan en kan na de eerste periode van
3 jaar nog maximaal 2x herkozen worden.
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
Commissie Club- en Feestavond
Jos Hooiveld, Joep Boon, Jacques Peerdeman, Bert Haring, Diny van de Peppel, Jack Peerdemann
Toercoördinatie
Stef Kuiper, Robert Bult, Pim Groen(meerdaagsen) en Dennis Wentzel (vz).
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/nieuwsbrief
Peter Kaagman
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Notulen Algemene Leden Vergadering 2021
Datum: Dinsdag 20 april 2021
Online aanwezig: Bert Haring, Jack Peerdemann, Peter Kaagman, Jacques Peerdeman, Riny Groen,
Dennis Wentzel en Jaap Vlam.
Leden met reactie: Jan Dop, Erwin Braak, Koos Klarenbeek, Robert Bult, Jan Bakker, Pim Groen, Ton
Groot, Peter Blom, Gijs Honing, Martien Vertelman, NN, Jack Peerdemann, Piet van der Horst, NN Peter
Laan, Greet Bakker, Henk Bakker, Bert Haring, Stef Kuiper, André Boon, Peter Deen, Jelle van der Wal,
Theo Obdam, Hans de Vries, Ruud Kaag, Timo Groot, Janny Meijer, Herman Jak.
Afbericht: Nel Dop
1. Opening door de Voorzitter
Peter heet eenieder welkom op deze speciale vergadering welke vanwege de huidige maatregelen
online wordt gehouden.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Geen vragen/mededelingen/ingekomen stukken.
Gijs Honing: Geen vragen en een prima besluit in deze ‘boze tijden’.
3. Notulen van de Jaarvergadering op maandag 27 januari 2020
Geen opmerkingen, notulen worden akkoord bevonden en Greet Bakker wordt bedankt voor de
keurige verslaglegging
4. Jaarverslag van de secretaris
Pim Groen: complimenten
Jack Peerdemann: prima verslag
5. Kascontrole commissie
a. Bijzondere controle vanwege de huidige corona maatregelen. Penningmeester heeft Ton en Stef de
stukken ter hand gesteld en besproken. Stef heeft een opmerking geplaatst over de hoogte van het
bedrag van de clubkleding. Dit is een regulier bedrag welke niet anders is dan andere jaren. Zodra er
meer mogelijkheden zijn zal het bestuur de clubkleding nog eens extra bij de leden onder de
aandacht brengen. Als we dan weer meer mogen fietsen zal er ook meer kleding worden besteld.
Beide leden van de kascommissie hebben alles verder in orde bevonden.
b. Verkiezing nieuw commissielid en reserve lid.
Bereid als reserve lid op te treden: Jan Dop, Pim Groen, Jack Peerdemann, Piet van der Horst. Tijdens
de vergadering is er geloot en Piet van der Horst is in 2022 het reserve lid. Commissie bestaat nu uit:
1e Ton Groot, 2e lid, Herman Jak en reserve Piet van der Horst.
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6. Financiën
a. Financieel verslag over het boekjaar 01-01-2019 t/m 31-12-2019
b. Begroting 01-01-2020 t/m 31-12-2020
c. Contributiemededeling
Complimenten van Pim Groen, Gijs Honing, Martien Vertelman, Jack Peerdemann, Bert Haring
Ton Groot: Ik ben het verslag als lid van de kascontrolecommissie digitaal akkoord gegaan. Maar maak
daarbij de opmerking, dat ik vanwege corona de onderliggende stukken niet aan huis van de
penningmeester heb ingezien.
Vraag: Hans de Vries: Kijk eens naar de Colofon, de contributie voor een erelid klopt niet? In de colofon
stond nog een oud bedrag van € 39 hetgeen €41 moest zijn en in is inmiddels aangepast. Dank aan Hans
voor zijn scherpe blik
Financieel resultaat over 2020 is €292 positief. Voor 2021 is een voorzichtige begroting gemaakt met een
positief resultaat van €100
Zoals eerder aangekondigd wordt de contributie niet gewijzigd.
7. Bestuurszaken
Iedereen stemt in met de voorgestelde bestuurssamenstelling
8. Samenstelling commissies
a. Commissie Stede Broecse F4D
Commissie wordt versterkt met Piet van der Horst en Jack Peerdemann
b. Commissie Club- en Feestavond
Commissie wordt versterkt met Diny van de Peppel en Jack Peerdemann
c. Commissie Toer Coördinatie
blijft gelijk
d. Commissie Mountainbike
blijft gelijk
e. MTB-parcours
blijft gelijk
f. Commissie redactie clubblad
blijft gelijk
g. Senioren TCG-Groep
blijft gelijk
9. Rondvraag
Jan Dop: Nel bedankt het bestuur voor de beterschapskaart. Na de operatie in Tilburg is zij
grotendeels pijnvrij. Jan complimenteert het bestuur en de commissies voor hun inzet in het
afgelopen jaar en in het bijzonder de voorzitter voor de wekelijkse nieuwsbrief.
Vraag van Koos Klarenbeek: is het voor een vereniging die zich sociaal noemt nu echt nodig om € 50
in rekening te brengen voor het afzeggen (door ziekte) van een fietsmidweek ? Zodat de resterende
deelnemers mede op kosten van de afzegger nog meer kunnen consumeren?
Antwoord bestuur: We handhaven de bestaande regelgeving. Het is destijds vastgesteld en meerdere
TCG-ers hebben ook een bedrag hiervoor moeten betalen. Dit had ook via een reisverzekering
geclaimd kunnen worden
Gijs Honing: Geen vragen / prima zoals wekelijks Peter de nieuwsbrief rondstuurt.
24

Vraag van Jack Peerdemann: Wanneer starten de fiets trainingen van onze collega uit Enkhuizen?
Antwoord bestuur: zodra de versoepelingen van de coronamaatregelen dat toelaten. Op dit moment
is de norm solo of maximaal met twee.
Vraag Piet van der Horst: wanneer kunnen we weer met elkaar fietsen?
Antwoord bestuur: zodra de versoepelingen van de coronamaatregelen dat toelaten. Op dit moment
is de norm solo of maximaal met twee.
Vraag van Bert Haring: Ik vraag mij af of het mogelijk en wenselijk is voor het zondagmorgenritje een
tweede groep te formeren die qua snelheid tussen de eerste en derde groep in zit. En natuurlijk de
complimenten voor het bestuur dat men gezien de omstandigheden de club toch min of meer
draaiende heeft weten te houden. Dank daarvoor.
Antwoord bestuur: Zodra we weer in groepen kunnen/mogen fietsen zal er een maximale
groepsgrootte van 14 personen worden aangehouden. Bij overschrijding van dat aantal moet het
mogelijk zijn om met gelijkgestemden te gaan fietsen. Bij minder dan dit aantal zal de wegkapitein
zich dienen te houden aan het principe van samen uit samen thuis en dus het tempo dusdanig aan te
passen dat iedereen mee kan
Vraag van Theo Obdam: 1. In de coördinatie avond later is er nog een vraag gesteld omtrent het
toepassen van de plotseling aangepaste opname (data) van de km t.bv. km-registratie. Er was een
aparte winterperiode en die gold niet meer, werd duidelijk bij de prijsuitreiking. Dat was zeer
verrassend en onaangekondigd. Iets dergelijks had vooraf in de ALV moeten worden besproken.
Antwoord bestuur: Deze vraag is vorig jaar tijdens de ALV al uitgelegd en is toen op de coördinatie
avond teruggekomen en nogmaals beantwoord.
De tijd dat onze leden de fiets in de winter op zolder hingen, ligt inmiddels ver achter ons. De
vereniging leeft en verandert, zo ook de beleving van het fietsen. De meeste leden fietsen door in de
winter en de animo voor het winterkampioenschap was niet groot. Daarom is op een
septemberbijeenkomst, al in 2018 voorgesteld, om het puntenkampioenschap (dat nog maar door
twee leden werd betwist) en het winterkampioenschap te laten vervallen. Mede ook door “gedoe”
over kilometers van sommige leden hebben we toen gezegd om dan alle kilometers te laten
meetellen. Hierna is het toerreglement aangepast
In de huishoudelijke reglementen van TCG (artikel 9 punt E), enkele jaren geleden aangepast door
onze toenmalige secretaris Ton Groot en aangenomen door de ALV, staat te lezen dat het
toerreglement wordt bepaald door het bestuur en de toercommissie. Dit is toen bepaald door het
bestuur en de toenmalige toercommissie. Het toerreglement is in het bestuur bekrachtigd. En in het
najaar van 2020 d.m.v. een ledenraadpleging op enkele details aangepast.
Vraag van Theo Obdam: 2 Ik ben vorig jaar nog gebeld door de huidige toercommissie (Stef Kuiper)
om de seniorenrit voortaan op de woensdag te fietsen. Sindsdien niets meer van vernomen. Was
voor mij geen enkel probleem; had bij de opstart ook mijn voorkeur maar mede vanwege de vrije
middag van (klein)kinderen en oppas en dat er vaak voetbal is naar de dinsdag gegaan.
Antwoord bestuur: Er zijn meer “senioren” die liever ook op dinsdag blijven rijden en daarom is er
verder geen actie ondernomen. De rit blijft op dinsdag.
Melding Timo: prima georganiseerd zo.
10.Sluiting
De voorzitter merkt op dat we als vereniging hebben voldaan aan de Corona noodwet met betrekking
tot deze ALV. Door de leden tijdig te informeren, de stukken en vragen tijdig door te sturen en de
mogelijkheid te geven de vergadering digitaal bij te wonen, is de ALV zoals deze nu is gehouden een
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officiële en rechtsgeldige ALV geweest. Verder dankt Peter de medebestuursleden voor hun inzet als
ook Bert en Jack voor hun digitale inbreng aan deze ALV.
Als laatste dankt Jacques namens het bestuur Peter voor zijn inzet voor alle voorbereidingen voor
deze bijzondere ALV.
Uw notulist Jaap Vlam
Hem, 20 april 2021
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Onze jarigen
Maart
4
6
6
9
9
15
17
20
23
23
24
25
28
29

Nel Dop
Jacques Ruijter
Nico Coers
Peter Blom
Erwin Braak
George Edwards
Cees Duijn
Johan Laan
Johan Appelman
Peter Kaagman
Amy van der Heijden
Ton Groot
Doede Deen
Hans Timmerman

April
6
15
15
18
19
20
27

Klein - Weel
Peter Terpstra
Riny Groen-Loots
Marcel Molenaar
Kees Buis
Aldo van Leeuwen
Cees Loots

Mei
2
4
4
5
7

Peter Deen
Gerrit Jan van Holst
Jeroen Drent
Piet Bakker
Simon Kok

door Pim Groen
Fietsvrienden,

Zoals elk jaar staat er een binnenlandmeerdeerdaagse op het programma. Dit jaar willen we Friesland
verkennen.
We hebben een huis geboekt in St. Annaparochie in Friesland.
Accommodatie de Blikvaart www.blikvaart.nl
Het is een ruime accommodatie met 8 slaapkamers en 4 badkamers.
Is direct gelegen aan het vis- en vaarwater en biedt u een prachtig uitzicht op de landerijen.
Graag aanmelen bij Pim Groen.
Met vriendelijke groet,
Pim en Riny
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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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