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NTFU-LIDMAATSCHAP 
Ieder NTFU-lid ontvangt de “Ledenpas”, 

NTFU-leden krijgen korting op het  

Inschrijfgeld en zijn verzekerd tijdens de  

Tochten. 

 

CLUBKOMPETITIE 
Aan het eind van het fietsseizoen worden de  

gereden kilometers geregistreerd en de  

prijswinnaars onderverdeeld in dames en 

heren. 

Om aan deze kompetitie mee te kunnen 

Doen, dienen er minimaal 8 ritten  van  

Omnisport gereden worden! 

Hij of zij die de meeste Omnisportritten heeft 

gereden, ontvangt een kleine attentie.  

 

PRESTATIEPRIJZEN 
Prestatieprijzen worden uitgereikt aan elk lid 

dat een bepaalde km.-grens overschrijdt. 

De kilometers van elk seizoen worden  

Opgeteld bij die van het (de) vorige  

seizoen(nen). Als men de 40.000 km. bereikt 

heeft (de omtrek van de aarde) krijgt men een 

“Aardbolletje”.  Verder krijgt men om de  

40.000 tot 200.000 km. een prestatieprijs. 

Daarna om de 50.000 km. 

 

OMNISPORT KLEDING 
Te koop: 

 Bij Kees Mertens: 072-571 43 85/  

                       06-264 786 23 
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De zomertijd is begonnen. Maar tot nu toe voelt het niet als zomer, zelfs niet als lente. Het lijkt erop dat 

het grote afzien is begonnen. De eerste twee Omnisport ritten werden geteisterd door een straffe 

oostenwind en Nova Zembla achtige temperaturen. De opkomst bij die tochten was dan ook niet groots. 

Maar hulde aan de dapperen die toch aan de start verschenen ! Zij zullen de Omnisport geschiedenis in 

gaan als de ware bikkels. 

 

Ook op de dinsdag en de donderdag leek het tot nu toe kommer en kwel. Vanwege de regen werden zelfs 

enkele tochten afgeblazen. En dan opnieuw die kou. Met een vroege start om 09:00 uur telt dat haast 

dubbel. Waarom starten we van 1 maart tot 1 mei niet om 10:00 uur? Scheelt veel koude tenen en half 

bevroren vingertoppen. Ja, ik ken het aloude argument: dan heb je niets meer aan je middag... 

 

Volgens mij illustreert het plaatje precies wat de gemiddelde Omnisporter die middag nog voor 

bezigheden zou hebben. Bovendien kan ik mij niet aan de indruk onttrekken, dat diegenen die voor een 

09:00 uur starttijd zouden zijn,     

 juist op die koude momenten schitteren door 

afwezigheid. 

Dus laten we nog eens nadenken 

over de starttijd op dinsdag en donderdag in het 

prille begin va n een nieuw seizoen. 

 

Via de stichting Nut zijn er ontwikkelingen om tot 

een vervanging van de RABO- sponsortocht te 

komen. De stichting Nut wil samen met                                 

TC OMNISPORT een nieuwe sponsortocht 

organiseren. Zodra de definitieve samenwerking 

van start kan gaan, zult u daar zeker meer over 

vernemen. 

En dan staat er weer een nieuwe clubronde op 

stapel. Piet Pranger en ondergetekende 

proberen in het weekend van 7, 8 en 9 september 

iets moois te bedenken.                                                                                                                                           

 

 

 

DE BESTUURSPEN 



Vooralsnog gaan de gedachten uit naar fietsen in de grensstreek van Brabant en België                                                          

Zodra deze plannen definitief worden ,hoort u daar meer van. Maar zet die data alvast                                                                

in de agenda. 

 

Verder wens ik iedere Omnisporter veel fietsgenoegen toe onder een aangenaam                                                                                            

zonnetje met droge wegen en een verfrissend briesje. 

Albert 
                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

                                                              

De Snerttocht was er dit jaar eentje voor de jongens en meisjes van de 

gestampte pot !  

Bij vertrek, - 5 graden en een straffe ooster maakte een gevoelstempera-

tuur van – 12. Ondanks dat stonden we toch met 15 jongens en meiden aan de start. 

Eerst in oostelijke richting door Oterleek, Rustenburg, Wogmeer, Opmeer, De Weere naar Abbekerk. 

Waar we een prima stop hadden. 

 

Vervolgens een slimme route terug naar OSSA. 

Dit gedeelte  hadden we de koude wind vaak in de rug zodat we dik voor op het 

schema weer terug waren.     

Een blik op de teller leerde ons dat we 55 kilometer gereden hadden. 

Na afloop hadden Hans en Nel de snert weer uitstekend op smaak. 

Ook was er de gelegenheid om de computers te ijken. 

Resumerend kunnen we zeggen dat de Snerttocht weer goed geslaagd is en dat de 

thuisblijvers wederom de grote verliezers zijn. 

 

Hans Oudhuis.  (toerleider) 

                               

Zaterdag  3 maart, de Snerttocht en tevens het begin van het fietsseizoen.              

 

14 mensen begonnen met frisse moed aan deze tocht. En fris was het ,bij de start     

-4 en het bleef de hele tocht door vriezen.                                                                                       

Met als traditie Kees en Hans als voorrijders gingen we op pad. Van uit Ossa door 

de waard en via de uitgang naar de Wogmeer. Door Zandwerven en Opmeer over 

de A.C.naar deVekenweg.Hier en daar keken schaatsenrijders ons vreemd aan, van 

wat zijn die lui aan het doen, maar ja het is eenmaal Maart.                                            

Een straffe oostenwind zorgde er voor dat het nog een stevig klussie werd voor de voorrijders maar niet 

alleen voor hun.Gelukkig kwamen we al in de Weere en konden we de koffie al ruiken, nog een klein 

stukkie en bij cafe de Nieuwe Oude Bonte Koe in Abbekerk stond de kachel te snorren en deden wij ons te 

goed aan koffie en appeltaart( smaakte heel goed)                                                                                                                

 

Op de terug weg lekker het windje in de rug en via de Gouwe en Aartswoud naar de Langereis. Langs het 

Verlaat richting Waarland op naar Langedijk  en nog een stukje Broek en zo kwamen we na 50 km. Weer bij 

Ossa aan. Waar Hans en Nel ons stonden op te wachten met een pan heerlijke snert die er met dit weer 

zeer goed in ging. Tevens was Henk Veul aanwezig om de computers te registeren en is bij deze het fiets 

seizoen begonnen. 

Cor van Langen. 

SNERTTOCHT 



                                                                                                          
 

 
 
 

Zondag 8 april:    46 of 25 Dorpentocht en buurten tocht. 

    

Deze vorig jaar nieuwe tocht in verband met het 45 jarig bestaan van onze fietsclub was toen een groot 

succes. Vandaar ook dit jaar weer met een paar aanpassingen in de lange route. 

Ga niet teveel tellen onderweg dit kan tot gevaarlijke situaties leiden. 

Voor de korte versie zijn het er een paar minder, maar toch nog 25 in totaal. 

Een kriskras tocht met prachtige routes door het Noordhollandse landschap. Vele polders zullen we 

doorkruisen. 

De koffiestop is in Wognum en als het goed is komen de deelnemers van de korte versie daar aan als de 

anderen hun koffie (bijna) op hebben. 

Ik denk dat het een ritje wordt om nog eens na te fietsen. Doe dat dan. 

 
 Er zijn 2 afstanden te fietsen: 

 

    -125 km. Toertocht vertrekt om 8.30 uur en de toerleider is Sjaak Bleeker, tel. 072- 

     5714975.  Zijn medewerkers zijn: Piet Pranger en Willem Vodde. 

 

    -65 km. Toertocht vertrekt om 10.00 uur onder leiding van Frans Wit, tel. 0226 315256 

   en hij heeft de medewerking van Hans Hes en Gerard vd Hoek 
   
    
 

Zondag 6 mei:     Lisse. 
 
Vorig jaar is ook deze nostalgische tocht van stal gehaald. 

Op zondagochtend naar Lisse heen en terug was een regelmatig terugkerend iets gedurende het 

fietsseizoen. Gezellig fietsen, maar ook af en toe op tijd om de pont bij Velsen te kunnen halen. Nu is het 

een toertocht waarbij het genieten van de omgeving voorop staat. 

Doe dat dan ook en kom massaal voor deze, toch bijzondere, tocht naar onze startplaats OSSA. Het zijn 3 

oude rotten die deze dag het voortouw nemen. 

     

De toerleider deze dag is Kees Mertens tel. 072-5714385  en hij wordt bijgestaan door Hans 

Oudhuis en Hans Hes. 

 

Er wordt om 8.30 uur vertrokken en de afstand is circa. 120 km.      
                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

TOCHTENPROGRAMMA APRIL - MEI 



 

                                                                                        

Zaterdag 19 mei: Omnisporttoer 
     
De oude vertrouwde Omnisporttoer, al meerdere jaren onze langste en goed  bezette tocht. 

Dit komt door een combinatie van afstand en de mooie route. Elk jaar weer een feest om over het 

prachtige Wieringen te fietsen. Met wat wind langs de Waddenzee is ook steeds een uitdaging. Verder een 

vast, redelijk strak tempo om toch zo rond 15.00 uur terug zijn. 

De koffiestops zijn goed te noemen en het weer is bijna altijd goed. 

Of de route linksom of rechtsom wordt gereden zullen we op de dag wel merken. 

Het blijft de moeite waard om aan deze tocht mee te doen. 

Deze al zeer oude tocht in ons programma is bijna een must om te rijden. Kom op  

allemaal.  

    

De leiding is in handen van Hans Oudhuis, tel 072 5710636 en naast zijn vaste maatje  

Kees Mertens is ook Dirk Voskamp van de partij. 
      
We starten om 8.00 uur voor deze 150 km tocht.   
 
Door de week fietsen: 
 Alle dinsdagen     

    gezamenlijke toertocht van circa 80 km. 

    Toerleider is Frans Wit tel. 0226 315256. 

    Vaste medewerkers zijn:  Albert Besuyen, Sjaak Groot  

                                                  en Gerard v.d. Hoek 

 

     

Alle donderdagen 

    gezamenlijke toertocht van circa 100 km. 

    Toerleider is Albert Besuyen tel. 072 8884220. 

    Hier zijn vaste medewerkers: Sjaak Groot en Frans Wit 

 

    De snelheid ligt iets hoger dan op de dinsdag. 

       

Voor beide dagen geldt: starten om 9.00 uur en fietsen alleen bij droog weer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                       

Alle tochten vertrekken en eindigen bij Roeivereniging OSSA, Westdijk 1 te Heerhugowaard. 

 

Willen alle deelnemers aan de tochten ook weer terug meegaan naar OSSA?  

We melden ons niet meer officieel af, maar even napraten over de gereden tocht aan de ronde tafel is altijd 

gezellig. Iedereen kan dan naar eigen goeddunken wel of niets drin- ken. De barmensen van OSSA staan er dan 

niet voor niets!!  

 

 

Tijdens het groepsfietsen zijn er een aantal belangrijke spelregels: 

 

Als er tegenliggers, auto’s etc. aankomen wordt dit door de toerleider/voorste fietsers aangegeven. Geef dit dan naar 

achteren door met tegen. Een handgebaar met je linkerhand werkt ook prima. 

 

Als de groep een fietser of wandelaar inhaalt geef dit naar achteren door met vóór. 

Een handgebaar met je rechterhand is ook duidelijk. 

 

Als de groep van achteren wordt ingehaald geef dit naar voren door met achter. 

 

Ga in de groep niet met je voorwiel tussen de 2 mensen voor je fietsen. 

Achter elkaar is het meest veilig. 

 

Hopelijk werken bovenstaande regels minder valpartijen in de hand. 

Het afgelopen seizoen is dit nogal eens voorgekomen. 

 

Het is de bedoeling dat met alle tochten de toerleider/voorrijder en de laatste man een fluit bij zich heeft. Hij kan dan 

in bepaalde situaties op de fluit blazen.  

Dit is vaak duidelijker dan dat het gezegd wordt. 

 

Wij hopen dat door het bovenstaande goed toe te passen het voor het groepsfietsen veiliger wordt. 

 

Veel succes en graag tot ziens. 

Henk Veul 
 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaasname 
Alle durpe hewwe name                                                                                    Neem Spanbroek, een pittig durpie, 

die de mens ze ooit ‘rs gaf.                                                                                weet je wat ‘k deer vreemd an vond ? 

Enkeld, die goed uit te leggen                                                                          Alle mense die ‘r weune, 

is baitaaie meist ’n straf:                                                                                   hewwe echt gien dikke kont ! 

Lutjewinkel héb gien winkel,                                                                            En nou we ’t over broeke4 hewwe, 

ok gien klointje, da’s bekend                                                                            dink ik nag an ’n áár ding: 

en ’n joôn die weunt in Blokker                                                                       lope Lutjebroeker moide 

is toch drekt nag gien student ?                                                                      allegaar nou met zô’n string ? 

 

Heêl wat manne deer in Petten                                                                      En zô binn’ d’r nag meer name.       

hewwe grust ok wel ’n hoed                                                                            Lesten docht ik op en keer: 

en al gaat het ’t om meniere,                                                                         -ik reed toen effies deur de Berkmeer- 

benne ze zó beleefd in Groet ?                                                                        nôh, hier staat gien berk meer ! 

Hewwe ze in Oudkarspel luize ?                                                                     We hewwe in De Waard al jare 

De Luizeknip hoort deer toch bai.                                                                  Ok vezelf de Môlenweg, 

Geve boere onder Wognum                                                                              maar deermee is ‘t ‘tzelfde: 

varkes altemet Wadway ?                                                                                ok die môlens binne weg ! 

 

Nôh, Sunte Maarten en Sunt Pancras                                                         Durpe hewwe rare name, 

liege nag bedat het meist.                                                                                dink ok maar an Zoidewind. 

Iederien weet: die twei hoilige                                                                        Je hewwe deer de wind veul teugen, 

Binne deer vezelf nooit weest.                                                                        Maar o k vóór, dat weet ’n kind. 

Stel, je gaan nei Zwaag verhuize                                                                   Deervan zeg ik: al die name 

en al is dat durp maar kloin,                                                                            geve enkeld ’n prebleem, 

al die manne binn’ gien zwagers,                                                                  dat ik stop, ik denk an Shakespeare.   

Nei, dat kin nooit volges moin.                                                                       Die zee: “What is in a name?”. 

 

Gedicht: Siem de Haan.  († 2015)                                                                 Overgenomen uit: “Skroivendevort” 

Schilderij: Sietse Wiersma                                                                              West-Fries kwartaalblad. 



 

 

“Blauwe Fietserstocht”.   18 maart 2018. 
 

De voorbereidingen liepen anders dan anders, de reden, de toerleider stond nog op de 

lange latten. 

We zouden nu een week later gaan voorrijden, zodat hij ook weer geacclimatiseerd 

was. 

Toerleider Piet had een nieuwe versie gemaakt van deze tocht. 

Hij had hem al gereden en op de GPS gezet, zodat we deze zo konden rijden met hem. 

Vrijdagmiddag  meldde hij zich echter met griep af bij ons. 

De afspraak was met Gerard, Cor en ondergetekende, dat we zondag zouden 

voorrijden, maar nu hadden wij een probleem, de route stond echter niet op papier en 

zonder GPS apparaat konden wij niet rijden. 

Piet heeft deze alsnog op papier gezet , wel lekker bij de warme kachel hoor, zodat ik deze op 

zaterdagavond had. 

 

Op de zondag, ging het echter alsnog niet door wegens de regen, wat eerder kwam dan was voorspeld. 

Dus deze maar verplaatst naar de woensdag, rustig weer met een heerlijke temperatuur, dit is wel 

genieten. 

Het laatste gedeelte van de route werd  alsnog gewijzigd  i.v.m.  het weghalen van  de vlotbrug. 

Je kan er wel met een bootje over, "maar" als het koud is, met een stevige wind en dan stilstaan, is niks. 

Op de dag van de tocht, zou het immers koud en winderig zijn. 

Voor de dag zelf, melde Piet zich ook helaas af, dus werd ik waarnemend toerleider. 

Volgend jaar kan Piet "zijn route" met deze tocht weer leiden en dan hopende dat we de originele route 

kunnen rijden zoals Piet die heeft gemaakt. 

 

Op de dag zelf had ik  ‘s nachts nog mijn twijfels over het fietsen, ik hoorde de wind toch behoorlijk 

bulderen langs mijn ventilatieroosters. 

‘s Morgens buiten bij de dieren viel het me toch niet tegen, het was wel  -5  en met een oostelijke wind, 

kracht 6. 

De gevoelstemperatuur was  - 20 graden, maar het zonnetje was er wel lekker bij, dat scheelt zeker. 

Ook bij de Snerttocht was het erg koud met veel wind, hopende dat dit geen trend wordt dit jaar. 

Maar men kan het gezegde   " Maart roert zijn Staart ", dat is dit jaar zeker van toepassing. 

Bij de Snerttocht hadden we de Russische beer op bezoek, een week later het lente gevoel  met 14 graden 

en nu weer een uithaal van die beer, met wederom flink ijs op de sloten en een gure wind.  

 

Om 9.25 uur kwam Cor me oppikken, ik was nog niet geheel ingepakt voor het fietsen. 

Nu gingen we op OSSA aan en er stonden al 2 fietsen bij de kantine. 

Bij binnenkomst bleken het Patrick en Dirk te zijn, Henk zat er voor de namen registratie van deze tocht. 

Hierna kwamen Ria, Robert en Frans binnen, dus gingen we met 7 personen rijden, wel behoorlijk 

ingepakt. 

Voordat we vertrokken, eerst nog even tel. contact nemen met Ellen van de Duinranders en Nicolette van 

OSSA. 

Zaterdag had ik ook al contact met hun beide gehad over deze dag. 

Het eerste gedeelte lekker met de wind mee en slingerend  via, via naar Bergen. 

Door Bergen heen naar de skibaan en daar lekker de duinen in tot aan Camperduin en weer terug langs de 

voet van de duinen naar Schoorl . 

De lengte van deze route door de duinen is 9 Km. lang, dit is een heel mooi gebied, om hier te mogen 

fietsen. 

Er waren hier nog veel meer mensen die ook aan het genieten waren van deze natuur. 

BLAUWE REIGERTOCHT 



                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar wij gingen nu lekker koffie drinken bij de Voerbal Vereniging Duinranders S.  bij gastvrouw Ellen. 

De koffie stond al lekker klaar, Ellen ging speciaal voor ons open, want de voetbal was afgelast door de 

KNVB. 

 

We hebben daar lekker gezeten en onder de koffie nog even overlegd, van wat we wilden gaan doen met 

de route  naar OSSA. 

Normaal was de route over de vlotbrug bij Burgerbrug, maar deze lag eruit, met een bootje kon wel, maar 

men wilde niet met het bootje over, want van stilstaan word je bokkoud, dit antwoord had ik ook verwacht. 

Daar had ik dus ook al rekening mee gehouden tijdens het voorrijden en deze route al gereden. 

We pakten ons weer lekker in en Frans pakte de krant van zaterdag weer, niet om te lezen, maar als 

bescherming tegen de kou, voor onder zijn jas. 

Voordat we wegreden, maakte Ellen nog even een foto van ons. 

 

Nu de route van Piet weer volgen door de polder en natuurgebieden van de Hargenpolder op weg naar de 

Hondsbosschedijk bij Petten. 

Onderweg merkte Robert dat hij zijn extra fietsshirt had laten liggen, dus maar een andere keer ophalen. 

Van hier Ra. door Petten en naar Sint Maartenszee, dit stuk hadden we de wind smerig schuin tegen. 

Dit stuk was de verlenging van de route van Piet naar Sint Maartensvlotbrug, op dit gedeelte van de route 

werd echter de ademhalingstoevoer onder je neus weg gesneden door de wind. 

 

Daarna werd het wat gunstiger ten aan zien van die wind, maar wel recht tegen. 

Vanaf Sint Maarten werd het steeds beter en het laatste stukje zelfs lekker de wind schuin mee op OSSA 

aan. 

Vanhier ging een ieder weer voldaan en vermoeid op huis aan. 

 

" Maar" , we vroegen ons wel af, waar zitten deze Blauwe Reigers toch met dit weer. 

Hadden ze vorstverlet ??. 

Wij hebben er helaas geen enkele gezien. 

 

‘s Avonds ging Cor nog even met DTC een marathon schaatsen op de ijsbaan in Alkmaar, 70 ronden !. 

Hij zat in een mixed team samen met Carla. 

Ze pakten nog even de 1e plaats daar.      

 

Sjaak. 



 

 

 eind februari, op een ijsdag,                                                    
 

Deze dag startte wederom koud, echter het was wel de warmste dag van deze week, het 

gevoelstemperatuur !!!. 

‘s Morgens om 8.00 uur kwam de zon op, maar het was wel  -7 op de meter. 

Om 9.00 uur was het echter nog  -5 met de zon erbij. 

Om 10.00uur vertrektijd bij OSSA, was het  -4 graden. 

De opkomst zou minder zijn dan anders, want Frans en Piet stonden op de lange latten en 

voorzitter Albert had de honden oppas, het leidend trio was dus elders bezig. 

De kopvrouw naast Frans  " Sylvia " , die had ook een andere activiteit op deze dag  

(ijsbaan prepareren Waarland). 

De sleutel van het clubhuis belande dus nu bij Kees, hij nam de opening van OSSA voor zijn rekening. 

Bij aankomst zat Kees daar ook klaar, met pen en papier om een ieder te noteren die meeging, echter hij 

zat in een andere outfit dan voor het fietsen. 

De fietsers kwamen 1 voor 1 binnen, uiteindelijk waren we met 12 personen, is dit genderneutraal  

taalgebruik ?. 

Maar voor zover ik het echt weet, het waren  2 vrouwen en 10 mannen (grapje). 

Normaal rijden ze op de dinsdag met ongeveer 20 personen in de winter, er waren nu diverse personen die 

niet konden op deze dag en hadden dit ook al vorige week laten weten. 

Er was ook een nieuw lid bij de groep gekomen, Robert Post. 

Hij woont sinds kort in de Waard, hij was al 35 jaar lid van de Bataaf in Zwanenburg, dus alles is hier nieuw 

voor hem in de omgeving. 

 

Dus zonder deze leiders gaan we fietsen, maar dat redden we. 

Andre en ik hadden de zelfde koffielocatie op het oog. 

Dus dit werd het doel, nu nog even over de te volgen route praten, linksom of rechtsom, of te wel, de 

noordelijke of de zuidelijke variant. 

Het werd het eerste, dus op naar Oudkarspel  via de Oosterdel  en de Dorpsstraat naar het Waarland. 

Vanhier langs de bevroren ringvaart naar de brug over het kanaal van Waarland naar het Verlaat. 

Daar door het oude gedeelte van dit buurtschap en verder naar Terdiek en de Langerijs, hier lagen de 

diverse windwakken net dicht. 

Een enkele wak lag nog open, waar de eenden en koeten heerlijk gebruik van maakten, jammer voor de 

schaatsliefhebbers, maar de natuur regeert immers. 

Door naar Hoogwoud en de Gouwe, van hier rechtsaf door de dorpen naar Benningbroek. 

Dus eerst tegen de wind in, of te wel, eerst afzien en daarna de weelde van de wind mee, na de koffie. 

 

Andre vertelde dat hij het een beetje koud kreeg, de zon liet al een tijdje verstek gaan, hierop reageerde 

Jose, denk maar aan een tropische  vrouw, daar krijg je het wel lekker warm van, Carla gelijk lachen, de 

dames zaten immers achterons. 

Het laatste stukje, lekker een beetje met de wind mee tot aan de koffiestop, de zon kwam nu ook weer 

lekker tevoorschijn.  

Dat het winter gevoel er was, bleek wel, dat er warme chocolademelk werd genuttigd. 

Tijdens de koffie moest Jose toch even voelen hoe het met de temperatuur van Andre gesteld was. 

Zijn handen waren weer lekker warm geworden, zou het dan toch helpen die gedachte aan een warme 

vrouw ??. 

 

Bij het afrekenen was er een technisch probleem, de elektrische kassa weigerde dienst, dus een gesloten 

lade en geen wisselgeld voor handen. 

Wat zijn we ook afhankelijk van de techniek en de elektronica als deze weigeren. 

   EEN DINSDAGRITJE 



Dit probleem was na 5 minuten weer verholpen en konden we onze schulden weer voldoen. 

Na de pauze lekker de wind mee en de zon in de snufferd, wat een heerlijk gevoel,                                          

wat wil men nog meer !!!. 

Via de Bobeldijk en Berkhout op de Hulk aan, verder langs Scharwoude en op naar                          

Oudendijk. 

Van Avenhorn naar Rustenburg over de Wallingsdijk langs de bevroren ringvaart, de schaatsverhalen 

voerde de boventoon tijdens het fietsen op deze dijk, Carla had net een tocht van 150 km geschaatst op 

Weissensee.    

Zij kon de 200 Km. niet aantikken vanwege de ijskwaliteit, toch een hele prestatie.. 

 

Maar hier is het ook een mooie panorama, ijs op de vaart met de eenden en de koeten, dooie rietstengels 

aan de oevers, de kale landerijen met schapen en met het zonnetje erbij, een typisch polders aanblik. 

Er waren er ook een paar mensen mee, die over een aantal stukken van deze route nog nooit eerder 

hadden gereden. 

Bij deze nu wel. 

Bij Rustenburg nog even de mededelingen voor de activiteiten van OMNISPORT  voor de aankomende 

week en tevens de mededeling dat de vertrektijd bij het senioren rijden, op de dinsdag en de donderdag 

weer om 9.00 uur is, dus weer vroeg uit de veren. 

Andre en Sjaak ontvingen de dank voor deze mooi route en vanhier ging een ieder weer op zijn/haar huis 

aan.                                     

Sjaak.  
 

 

                                           
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                       

                                                     

Donderdag 22 maart: de tweede dag van de lente: s ‘morgens vroeg nog motregen en een                                       

nat wegdek: wel of niet fietsen ? 

Ik ben even buiten gaan staan: het was inmiddels droog, dus toch maar in de fietskleren ,                           

koude wind dus warm aangekleed, en op naar Ossa. 

Daar zat  Albert in zijn gewone kleren, met hond , om ons te registreren. Er waren al diverse afmeldingen 

binnen gekomen .  

 

Uiteindelijk vetrokken we met 5 bikkels: Silvia en Sjaak B. op kop . Daarachter Theo., Andre ( de B. en ik 

(Carla) . Het tempo zat er meteen goed in en via Langedijk gingen we naar Schoorl. Helaas kreeg Andre 

daar een lekke achterband .Er zat rap een nieuwe binnenband in, maar toen kwam het echte probleem: 

het was een kort ventiel en geen van de meegebrachte  fietspompen paste daarop . Van twee voorbij 

fietsende meiden hoorden we dat de fietsenmaker verderop zat. Silvia en ik gingen samen op de fiets die 

kant op, maar in  Aagtdorp was geen fietsenmaker te bekennen. Dus hebben we bij een Zorg boerderij om 

hulp gevraagd, alwaar goed voor ons gezorgd werd: de band werd met een hogedruk pomp vlot 

opgepompt .                                                                                                                                                                                            

 

Daarna , beetje koud geworden, weer snel op de fiets en prachtig door de Schoorlse duinen gefietst . 

Langs de dijk tussen Hargen en Petten hadden we een beetje luwte van de dijk. Er stond een stevige 

westen/ noord westen wind . Nog een korte stop: de brug stond open. Daarna naar ’t Zand en vervolgens 

richting den Helder . Het was onderhand echt wel tijd voor koffie !. Bij vliegveld de Kooy mochten we , op 

verzoek van Andre die al op 60 km zat, naar de Mc Donalds . 

Het zat daar vol met jongens ( hoe jong zijn ze tegenwoordig ?) van de Koninklijke Marine. Allemaal aan de 

patat en hamburgers . Op onze vraag hoeveel dagen in de week ze daar komen ? kregen we als antwoord: 

nou nooit , maar we zijn aan het bijkomen van Paasvee ! 

Daarna een rondje rond de Rabo bank en vervolgens reden we naar Ewijcksluis . Eindelijk echt voor de 

wind ! Daarna ,weer met zijwind natuurlijk, naar Anna Paulowna , Oudesluis en Schagen richting 

Oudkarpsel . Silvia kon bij de sluis rechtdoor naar huis en de anderen naar Heerhugowaard en Andre naar 

Ursem. 

Al met al was het een mooie tocht , waarbij op de heenweg de zon al ging schijnen . Bij thuiskomst kon 

buiten in het zonnetje de fiets weer helemaal schoon gemaakt worden. Zelf heb ik daarna nog even lekker 

,uit de wind, in de zon gezeten achter in de tuin . 

Met veel dank aan onze voorrijders Silvia en Sjaak . En weer gold: thuisblijvers hebben altijd ongelijk . 

Carla 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOFFIE BIJ DE MANNEN VAN DE KON. MARINE 



 



 



 



 

         

         

         

         

         

         

         

   

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

     
         

         
         

         

         

         
         
         

         

         

         

         

         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         

         

         

         

         
          
    

         
         
          
     

      

          
        
      

          
        
      

          
        
         
     
      

        
       

         
         
    

     

         

     


