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

 
Brr, wat een koude maand was april. En dan natuurlijk ook nog de coronamaatregelen. Het viel voor 

mij niet mee om steeds de discipline op te kunnen brengen om een ritje te gaan maken. Het credo dat 

we samen de corona er onder krijgen geldt nog steeds. Dus ik ging meestal alleen een ritje maken en 
een keer in de week samen met Gerard Baars. Dat niet iedere fietser, al dan niet lid van de NTFU dit 

kan opbrengen wordt pijnlijk duidelijk als je tijdens elke rit meerdere keren een flinke groep 

tegenkomt. Maar omdat ik (en gelukkig met mij vele leden van TCG) van mening ben dat we samen 
corona de baas kunnen, stap ik nog steeds solo of in een groepje van twee op de fiets.  

 

In het begin van de coronacrisis was goed te merken dat de ouderen onder ons zich behoorlijk druk 
konden maken om de jongeren. Zij waren het immers die de regels aan hun laars lapten en vorig jaar 

om deze tijd maakten we ons met zijn allen druk om een manifestatie op de Dam, waar een grote 

mensenmassa de 1,5 meter afstand negeerde. Allemaal waar en eigenlijk is het nu nog steeds niet 

anders. De ziekenhuisbezetting is groter dan een jaar geleden en het wekelijks aantal besmettingen 
neemt veel te langzaam af. 

 

Nu de meesten van de ouderen gevaccineerd zijn, zie je links en rechts de stemming omslaan. De 
veertigers en vijftigers zijn nu de groepen die het meeste gevaar lopen. De ouderen, waar ik dus zelf 

ook toe behoor, zouden zich nu moeten bekommeren om de jongeren en de kwetsbaren in de 

samenleving. Maar dat is niet wat ik zie gebeuren! Onder de ouderen die gevaccineerd zijn er groepen 
die menen rechten aan hun vaccinatie te kunnen ontlenen. Maar daarbij wordt toch wel voorbijgegaan 

aan een aantal zaken. Zo kun je nog steeds ziek worden, zij het in mindere ernstige mate. En ook 

kunnen zij die gevaccineerd  zijn het virus verspreiden onder de overige medelanders. Persoonlijk heb 
ik een groot vertrouwen in de overheid en snap ik ook de spagaat waarin de bestuurders zitten. 

Immers er wordt aan alle kanten druk op hen uitgeoefend, want iedereen heeft wel een reden om zich  

een uitzonderingspositie toe te eigenen. 
  

Laten we daarom samen de coronabeker leegdrinken en samen wachten op het moment dat de 

samenleving weer opengaat. Naar mijn idee kan dat niet zo lang meer duren, als we maar met zijn 

allen bereid zijn om ons aan de maatregelen te houden. Met elkaar en voor elkaar. Dit voorwoord 
beschrijft hoe ik er persoonlijk tegen aankijk.  Ik spreek niet namens anderen. 

 

 
De coronacrisis heeft ook invloed op ons clubblad. Er zijn slechts een beperkt aantal artikelen 

opgenomen, daarom bij deze een oproep voor de volgende uitgave om ons te voorzien van nieuwtjes, 

activiteiten of andere zaken die je met de clubleden wilt delen. 
 

 

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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Onderweg naar perspectief ? 

door Ton Groot 

 

Is het overheidsbeleid inzake de maatregelen rondom corona nog wel te volgen? Mijn ervaring is 

intussen nu wel, dat zaken eerst niet konden en achteraf weer wel konden of was dat dan toch weer 

niet zo? Ik kan er inmiddels met mijn pet niet meer bij. 

 

Op 20 april wordt verkondigd, dat ingaande 28 april 2021 de winkels weer open gaan voor het gehele 

publiek. Dat kan dan zonder afspraak. Maar hoe kan het dan dat dierentuinen en musea gesloten 

blijven? Naar mijn beste mening is de bezettingsgraad in winkels per vierkantte meter wel hoger dan 

die in dierentuinen en musea. 

 

Ook de regels voor buitensporten zijn bepaald niet duidelijk. Enerzijds bepaalt de overheid, dat 

buitensporten met twee personen het maximum is, mits deze personen een afstand van 1,5 meter in 

acht houden. Maar en daar gaan we weer, diezelfde overheid geeft wel aan, dat sporters op hun eigen 

terrein wel met vier personen aanwezig mogen zijn. De trainer wordt dan bij dit aantal van vier 

personen niet meegerekend. Het staat nota bene allemaal op de website van de overheid vermeld. En 

oh ja, diezelfde website geeft aan, dat gewoon in de buitenlucht wel vier personen kunnen sporten, 

mits de gemeente daartoe toestemming heeft gegeven. Ik kan er nu met mijn pet weer niet bij. 

 

Zo geldt dat ook voor ons toerfietsers. De NTFU geeft al maandenlang aan, dat solo of duo fietsen is 

toegestaan. Maar ja, wij zijn toch in de buitenlucht? Dus stel nu, dat als bijvoorbeeld de Gemeente 

Stede Broec aangeeft dat zij binnen het gebied van de gemeente het toerfietsen door vier personen 

toestaat, dan is er geen vuiltje aan de lucht. Natuurlijk is dat wel een onpraktische zaak voor ons, 

want wij blijven niet binnen de gemeentegrenzen. Wat ik wel wil weten is of en hoe de NTFU in nauw 

contact staat met de overheid en of de wensen van ons toerfietsers om met grotere groepen te rijden 

in voldoende mate wordt bepleit? Of volgt de NTFU plichtsgetrouw en gemakshalve de aanbevelingen 

van de overheid op zonder verder daarop commentaar te geven? Welk traject heeft de NTFU voor 

ogen? Dat zou ik wel eens willen weten. Een vervolgtraject is op de NTFU-website (nog) niet te vinden. 

 

En dan volgt al schrijvende aan dit artikel het verhaal van de overheid, dat er de komende maanden 

voor bijna 1 miljard Euro wordt geïnvesteerd in test evenementen – de zogenaamde Fieldlabs. Er 

wordt dan het effect onderzocht van het bijeenkomen van duizenden, vooraf negatief geteste personen 

op het effect van besmetting? Is dat niet krankzinnig? Hier begrijp ik helemaal niets van. 

 

De volgende interessante datum voor mij is de 11de  mei 2021. Want het door de overheid op dinsdag, 

20 april 2021 aangekondigde meerstappenplan geeft aan, dat op de 11de mei zowel binnen- als 

buitensporten weer mogelijk kan zijn. Het is een heel verhaal van mitsen en maren. De EU echter is 

duidelijker en biedt nu al perspectief. Met de volgende aanbeveling: 

 

“Gevaccineerden onder elkaar hoeven wat het agentschap betreft geen mondkapjes te 

dragen of onderling afstand te houden. Mensen die een verhoogd risico lopen om ernstig 

ziek te worden van het virus, vormen een uitzondering op dit advies. Ook voor 60-plussers 

geldt een iets andere richtlijn. Ook als ze zijn geprikt, moeten ze van het ECDC wél afstand 

houden tot niet-gevaccineerden”. 
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Dus gevaccineerden wordt beduidend meer vrijheid geboden. Het bewijs van vaccinatie is heel 

eenvoudig. Na vaccinatie krijg je een keurige brief mee met in de linkerbenedenhoek van de bladzijde 

een opgave van: naam, geboortedatum, de beide vaccinatiedata alsook het vaccin waarmee je bent 

ingeënt. Dan kun je toch een kopie als bewijs op zak houden? 

 
Daar ging het toch om? Er is toch aan het begin van de uitbraak van de 

pandemie gezegd, dat vaccineren de enig echte oplossing is. De farmaceuten 

zijn hard aan de slag gegaan en inmiddels zijn er vier goedgekeurde vaccins. 

Het vaccinatieprogramma is vooral gestart bij de alleroudsten. Dus ook bij TCG 

is een behoorlijk aantal oudere leden gevaccineerd. Zij zouden dan toch in een 

grotere groep kunnen rijden? Misschien klinkt dat voor de jongere leden niet 

leuk om de ouderen onder ons lekker tempo op de weg te zien maken. Maar 

we kunnen het ook op een andere manier bekijken. Het vaccinatietempo zit er 

in. Per leeftijdsjaar kun je dus inschatten wanneer jouw leeftijdsgroep aan de beurt is. Het is een 

kwestie van rustig aftellen. Je krijgt er zicht op, wanneer jij aan de beurt bent en juist dat biedt 

perspectief. 

 

Tot slot: 

De bedoeling van dit verhaal is NIET om enig beleid van overheden en / of instanties te negeren, verre 

van dat zelfs! 

De bedoeling van dit verhaal is WEL om eens na te denken over een alternatief, dat het huidige 

vaccinatieprogramma als uitgangspunt heeft. 

 

Wie mij commentaar wil leveren, kan dat via e-mail doen op tgroot@wxs.nl 

 

N.b. 

Dit verhaal is op persoonlijke titel geschreven. Het TCG-bestuur staat hier dus buiten. 
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Twee ondeugende heren op de fiets 

door Ton Groot en Hans de Vries 

 

 

Het is zaterdag, 3 april 2021 als we elkaar volgens afspraak in Oosterblokker ontmoeten. Hoi Hans, 

wat gaan we vandaag doen? Nou Ton, ik dacht zo via Westwoud, de Zwaagdijk, Wervershoof en dan 

naar Medemblik. Eenmaal daar zien we wel hoe we verder gaan. Nou dat is een goed plan, zeker 

gezien de harde wind uit het noordoosten. Dan gaan we eerst tegen de wind in en op de terugweg 

gaan we mooi voor de wind. Al keuvelend gaan we verder. Na aankomst in Medemblik wordt het plan 

opgevat om via Wieringerwerf, Slootdorp naar De Haukes te fietsen. Het voormalig eiland Wieringen 

lonkt en misschien kunnen we bij de Zingende Wielen koffie drinken. Tenminste als zij Koffie to Go 

aanbieden. 

 

De route vanaf Medemblik is vertrouwd. Het is een beetje stoempen in de wind maar al kletsend 

komen we goed vooruit. Maar ja, achteraf gezegd hebben we onderweg niet op alle verkeersborden 

gelet. Blijkbaar hebben we een aanwijzing gemist. Op de Medemblikkerweg – kruising Zuiderkwelweg 

(dat is dat weggetje voor de watjes) staat op het wegvak voor het gemotoriseerd verkeer zo half aan 

de rechterkant een bord met de aanduidding “Verkeershinder”. Nou ja, wat zegt dat nou? Nou zegt 

Hans, op het fietspad staat niets aangegeven. We kunnen dus rustig doorfietsen. 

 

Dat blijkt later toch wel tegen te vallen, want op circa 100 meter voor de kruising 

met het Wagenpad is de rijweg met hekken in slalomopstelling afgesloten. Er hangt 

een C1 verkeersbord aan met de opmerking, dat Prio 1 verkeer wel doorgang heeft. 

Op het daarnaast gelegen fietspad staat wel een hek zonder een C1 verkeersbord. 

Wat moeten we nu doen? Terugfietsen en een andere route zoeken of het erop 

wagen en dan zien waar we eventueel vastlopen? Als twee ondeugende heren 

besluiten we om door te fietsen. Het fietspad ziet er goed uit en dat mag ook wel 

na heel veel jaren ongemak. Ooit hebben er vanaf Medemblik tot Wieringerwerf 200 

gaten gezeten. Maar nu is het een verademing. 

 

De stemming begint een beetje om te slaan bij het naderen van de kruising Medemblikkerweg-

Westermiddenweg. Daar op de Westermiddenweg staat een politieauto. De auto komt langzaam op 

gang en gaat pal op het fietspad staan, zodat onze doorgang geblokkeerd wordt. Daar staan we dan. 

Er zit een agent in de auto en die draait het raampje aan de passagierskant open. Zo heren, luidt het. 

Jullie rijden dus op een weg, die in beide richtingen voor alle verkeer is afgesloten? Wij zijn 

stomverbaasd en ontkennen dat. Nee zegt Hans, bij het Wagenpad is alles open. En zo zegt Ton, aan 

de kant van Medemblik staat alleen een bord dat verkeershinder aangeeft. Volgens ons spreken we 

echt de waarheid. De agent merkt op, dat hij een bekeuring kan geven. Nou, dat lijkt ons dan een hele 

hoop werk voor niks. Wij konden gewoon doorrijden en een bekeuring leidt tot een hoop onzinnig 

werk. Nou ja antwoordt de agent: dan ga je maar in beroep. Vervolgens begint de agent ook te 

twijfelen en komt met een voorstel: ik ga jullie ID-bewijzen fotograferen en dan rijd ik naar die plek 

toe. Mocht je gelijk hebben, dan is er niks aan de hand. Mocht je ongelijk hebben, dan heb je een 

bekeuring te pakken. Zodoende worden onze rijbewijzen gefotografeerd en de agent rijdt weg. 

 

 

 

 

C1 
verkeersbord 
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Wij zijn toen niet rechtdoor naar Wieringerwerf gegaan en sloegen linksaf de Westermiddenweg in naar 

Middenmeer. Vandaar uit werd de route via Slootdorp en De Haukes tot het restaurant De Zingende  

Wielen vervolgd. Daar kan je wel naar binnen, mits je een mondkapje hebt. Helaas hebben we dat niet 

bij ons maar tegenover de benzinepomp staat een bankje een ideale plek om je brood op te eten. 

 

Het vervolg van de route ligt voor de 

hand. Eerst langs de A7 om bij het 

viaduct linksaf de Oom Keesweg op 

te gaan. Bij de volgende kruising ga 

je de Noorderkwelweg op naar 

Kreileroord. Het is een rustige weg 

langs de vaart met prachtige bomen 

en af en toe een boerderij. Met de 

wind uit het Noordoosten heb je 

lekker de vaart er in. Bij Kreileroord 

ga je linksaf via de Oosterterpweg 

naar de dijk. Wel dat was ook geen 

pretje, want vanwege de afgesloten 

weg tussen Medemblik en 

Wieringerwerf raasde het verkeer 

over de weg langs ons heen. 

 

Alsnog zijn we aan het twijfelen of 

we vanuit Medemblik zonder enige 

hindering naar Wieringerwerf hadden 

kunnen rijden. We zijn weer naar de 

kruising Wagenpad - 

Medemblikkerweg gegaan en 

inderdaad de weg is voor fietsers 

afgesloten. Het dringt dan pas tot ons door, dat we het hek op het fietspad bewust hebben 

gepasseerd. Dikke pech, dat zal ons een bekeuring opleveren. 

 

Eenmaal thuis ga ik achter de computer zitten en probeer de uitleg Prio 1 te vinden. Dat is dan 

Prioriteit 1 bedoeld voor hulpdiensten, die daar in noodgevallen overheen mogen. Dat ontlokt de vraag 

of onze verbalisant daar ook op mocht, alleen om te zien of hij gelijk heeft. Het heeft bij nader inzien 

geen zin om in beroep te gaan. Wie een C1 bord negeert als fietser, dus niet als automobilist, maar 

toch doorrijdt riskeert de laagst mogelijk boete van € 49,00. 

 

Op 10 april zo rond 15:00 uur belt Hans mij op. Heb je al in je brievenbus gekeken? Ik heb de 

bekeuring net binnen. Bij ons komt de post wat later en daar ligt de brief van het Centraal Justitieel 

Incasso Bureau. De boete is inderdaad € 49,00. Het is zonde van het geld maar wel overkomelijk. 

 

Dus beste mede-clubleden, wij hebben ons lesje wel geleerd. Houd je aan de verkeersregels! 

 

Door Ton Groot 
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Gelezen in Fiets  (redactie) 

 

22 april 2021 | Branded Content 

Onderhoud je remmen als een echte mecanicien 
 
Er gaat niets boven een dag in het zadel, maar je moet wel op je remmen kunnen vertrouwen. Geef ze 
daarom de aandacht die ze verdienen. De ervaren fietser weet dat je je schijfremmen nauwkeurig moet 
onderhouden. Voorkom dat ze aanlopen, piepen, slijten of zelfs buigen. 
Welke remblokken zijn er en wat moet je kiezen? 
Organische remblokken 
Organische remblokken zijn gemaakt van zacht materiaal. Dat is stiller dan gesinterde remblokken, maar 
betekent ook dat ze sneller slijten. Ben je iemand die veel fietst in een heuvelachtig of berggebied en dus 
veel moet remmen? Of houd je van een offroad avontuurtje? In beide gevallen kun je organische 
remblokken beter niet gebruiken. Fiets je op voornamelijk vlak terrein en ben je een mooiweerfietser, 
dan voldoet de DiscStop HP van BBB Cycling. 
Gesinterde remblokken 
Gesinterde remblokken worden gemaakt van gesinterd metaal. Dit is een hardere samenstelling en gaat 
langer mee dan de organische remblokken. Een voorbeeld is de DiscStop HP Sintered van BBB Cycling. 
Die remblokken kunnen beter tegen hogere temperaturen, dus als je veel remt zoals tijdens een afdaling, 
dan zijn dit de remblokken die je moet hebben. De remblokken maken wel meer geluid en je moet bij het 
remmen extra kracht zetten. 
Het bevestigen van je schijfremmen 
Er zijn twee soorten schijfremmen: 6-bolt and Centerlock. Bij een 6-bolt schijf heb je 6 bouten die je 
moet aandraaien. Zorg ervoor dat je schroefdraadpasta op de boutjes smeert zodat deze niet 
vastroesten. Bij een schijfrem met een Centerlock gebruik je een lockring tool zoals de LockOut van BBB 
Cycling. Deze is heel makkelijk vast te draaien en je hebt verder geen smeermiddelpasta nodig. 
 

https://www.fiets.nl/author/branded-content/
https://bbbcycling.com/nl_nl/bbs-561-discstop-hp?utm_source=fietsmagazine&utm_medium=brandend_content&utm_campaign=schijfremmen
https://bbbcycling.com/nl_nl/bbs-52s-discstop-hp-sintered?utm_source=fietsmagazine&utm_medium=brandend_content&utm_campaign=schijfremmen
https://bbbcycling.com/nl_nl/btl-12s-lockout?utm_source=fietsmagazine&utm_medium=brandend_content&utm_campaign=schijfremmen
https://bbbcycling.com/nl_nl/btl-12s-lockout?utm_source=fietsmagazine&utm_medium=brandend_content&utm_campaign=schijfremmen
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Maak je remmen schoon 
Op den duur zullen je remblokken slijten. Je zult merken dat wanneer je organische remblokken hebt 
gebruikt bij slecht weer, je deze soms al na één rit moet vervangen. Dit is goed zichtbaar; de remblokken 
zijn dan tot op het metaal afgesleten. Ze maken een schrapend geluid en je remweg is langer. 
De schijven en remblokken kunnen ook vet zijn geworden. Dit merk je doordat de remmen bij droog 
weer flink gaan piepen (bij nat weer piepen ze altijd een beetje). De remblokken zijn moeilijk schoon te 
maken en negen van de tien keer kun je ze beter vervangen. Probeer de blokjes licht op te schuren met 
schuurpapier. Maak de remschijven schoon met een ontvetter die daarvoor bedoeld is. 
 
 

 
Het rechtbuigen van je remschijf 
Het komt weinig voor, maar na een klein ongelukje kan je remschijf krom zijn gebogen. Je rem maakt dan 
opeens veel geluid. Gelukkig is de remschijf gemakkelijk recht te zetten en uit te lijnen met 
de DiscStraight van BBB Cycling. Zo ga je weer geluidloos de weg op.  

https://bbbcycling.com/nl_nl/btl-74-discstraight?utm_source=fietsmagazine&utm_medium=brandend_content&utm_campaign=schijfremmen
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Voorjaar 2021door Joep Boon 

Nog geen tochten met de club, nog steeds niet!  En ik ben al twee keer gevaccineerd….. 

Wie weet gaan we de komende maand wel beginnen met een fiets tochtje voor gevaccineerden. Als 

test. Een groep die in eerste instantie vooral uit ´ouderen´ zal bestaan.  Voorzitter Peter zal met een 

scanapparaat onze ´prikkaart´ kunnen controleren waarna we veilig met deze groep op weg kunnen. 

Als dan ook nog de terrassen van 11.00 tot 12.00 ‘uitsluitend voor gevaccineerden’ open mogen zijn 

dan begint het zonnetje weer te schijnen.   En als jullie dit  onder de beloofde aangename 

temperaturen lezen zal de kans op een besmetting nog lager zijn, een virus houdt namelijk helemaal 

niet van warmte. Ja, er schijnt nu echt licht aan het eind van de tunnel.  Laten we hopen dat die lagere 

besmettingsgraad nu ook bewaarheid wordt.   

En naar wat meer warmte kijk ik ook uit. Wat een koude april maand hebben we achter ons, zo koud 

dat de tulpen begin mei nog steeds niet volop bloeien. Dat hebben we al jaren niet meer meegemaakt. 

Ook de dag dat ik dit schrijf, zondag 2 mei, komt de temperatuur maar net aan tot tien graden!  Dat is 

toch niks, handschoenen en winterjasje aan en dat in mei!  Veel clubleden kom ik op mijn korte 

tochtjes overigens niet tegen. Misschien rijden we allemaal het zelfde rondje en met mijn snelheid haal 

je niet gauw iemand in. Maar niet getreurd want ik heb mijn eigen bezigheden. Van mijn jongens 

kreeg ik een ´mio´ en om daarvan de mogelijkheden te ontdekken ben je nog wel even bezig. Dat 

moet je onderweg niet  te veel doen want voor je het weet lig je in het IJsselmeer of erger, tussen de 

noordse zwerfkeien die daar in enorme aantallen liggen.  De volgende stap is me aanmelden bij 

Strava, heb ik inmiddels vernomen, waarna waarschijnlijk de hele wereld mijn verrichtingen kan 

volgen. Ik beraad me nog over deze stap, zo imponerend is het nu ook weer niet wat ik op de weg 

verricht…. 

Ook al hebben dit  voorjaar dan geen groepstochten plaatsgevonden, zoals de vorige keer beschreven 

ging het professionele wielrennen wel door en ik voorvoelde spektakel. Nou dat hebben we gekregen 

en wat heb ik weer genoten. Van inderdaad Allaphillipe maar meer nog van Van Aert en Van der Poel 

en tot mijn verrassing bleek er nog een (piepkleine) veldrijder die zich met deze matadoren kon 

meten, de jonge Pidcock.  Hoe kan het dat er uit de categorie veldrijden opeens drie van zulke 

supermannen opstaan?  Dat 

ze behendiger op de fiets zijn 

dan veel van hun collega,s 

valt te begrijpen maar dat ze 

ook de inhoudt voor langere 

tochten hebben is toch 

verbazingwekkend. 

Schijnbaar is veldrijden een 

hele goede opleiding voor de 

ontwikkeling tot wielrenner. 

Had ik dat maar eerder 

geweten…..  

Joep   
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mailto:cornelisse.sportprijzen@quicknet.nl
http://www.baderielaan.nl
https://www.enkhuizerbedstede.nl
http://www.wfonotarissen.nl
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Onderhoud aan het MTB parcours aan de Haling. 

Peter Kaagman 

 

Op 31 maart rond negen uur stonden er vier mannen paraat op het parkeerterrein aan de Haling. Joop 

Kreuk, Herman Jak, Pim Groen en Peter Kaagman. Allen  voorzien van het benodigde 

tuindersgereedschap en een flinke portie werklust en helemaal klaar om de onkruiden aan te pakken 

en het parcours weer goed berijdbaar te maken. Geheel volgens de geldende regels, in groepjes van 

twee en op 1,5 meter van elkaar. Eerst pakten we de oostkant van het parcours aan, waarbij Pim en 

Joop aan het eind begonnen en Herman en Peter vanaf de start. 

Zo in het voorjaar zijn planten als 

fluitenkruid de eersten die het 

parcours kunnen overwoekeren en 

die werden door vaardige handen 

vakkundig een kopje kleiner 

gemaakt. Ook enkele plekken waar 

braamstruiken woekeren, werden 

aangepakt. 

Nadat de groepen elkaar weer 

tegenkwamen, verplaatste het hele 

circus zich naar het parkeerterrein 

aan de Veilingweg om de westkant 

van het parcours onder handen te 

nemen. Na een stukje zelfgebakken appelkoek van Joop gingen we weer aan de slag. Herman en Peter 

weer vanaf de start en Pim en Joop weer vanaf het einde. Ook hier weer heel veel fluitenkruid dat op 

het punt stond de track te overwoekeren en vakkundig werd hier korte metten meegemaakt. 

Ondertussen waren Joop en Pim druk in de weer om een flinke strook met braamstruiken goed 

berijdbaar te maken. Ik rijd wel eens op Wieringen en daar is een weggetje dat Het Braamstruikse 

Binnenpad heet. Maar deze benaming is voor dit stukje MTB parcours veel meer van toepassing. Vooral 

de stekels die deze woekerende struiken 

hebben zijn niet zo plezierig voor 

Mountainbikers. 

Na een paar uur gezellige, maar noeste arbeid 

waren we rond het middaguur helemaal rond 

en konden we nog even gezellig nakeuvelen. 

Dat was ook wel even een leuk moment, 

omdat we elkaar nauwelijks meer spreken. Zelf 

was ik met Herman aan het werk en hebben 

we werkende vort mooie en leuke gesprekken 

gevoerd.  Een mooie manier om elkaar toch 

nog weer wat beter te leren kennen. Wat mijzelf betreft was dit een hele mooie en vruchtbare ochtend.  

Dit jaar zullen we nog een aantal keer onderhoud plegen, want de eerste brandnetels staken hun kop 

al beven het maaiveld uit. Wil je ook eens helpen en net zo’n gezellige ochtend meemaken? In de 

nieuwsbrief wordt steeds vermeld wanneer we weer aan de slag gaan.  
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Onze jarigen 

  

 mei  juni  juli 

2 Peter Deen 2 Jacques Peerdeman 6 Aad Eeken 

4 Gerrit Jan van Holst 8 Sander van Goor 7 Menno Fenneman 

4 Jeroen Drent 9 Gijs Honing 13 Gerda Kool - Dekker 

5 Piet Bakker 10 Jack Peerdemann 18 Martien Vertelman 

7 Simon Kok 15  Hans de Vries 22 Jan Blom 

  19  Jan Sachs 25 Ingrid Fenneman 

  27 Jan van Lubek   

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.keukenstudiodestreek.nl
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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, Piet van der Horst, Jak 

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 

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      - €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: 

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

