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     CONTRIBUTIE: 
     OMNISPORT- en tevens NTFU-lid. 

     Als NTFU-lid bent u tijdens het toerfietsen 

     in heel Nederland verzekerd. 

     (zie voorwaarden NTFU-kalender) en ontvangt 

     u 6x per jaar het ” Fietssport Magazine” 

     A-lid (1e gezinslid)          € 58,-- per jaar 

     B-lid, voor elk volgend gezinslid op het 

     zelfde adres                 € 37,-- per jaar  

    

     Alléén OMNISPORT LID: 

     C-lid (1e gezinslid)           € 37,-- per jaar 

     D-lid voor elk volgend gezinslid op het 

     zelfde adres                  € 24,-- per jaar 

     Elk 1e gezinslid ontvangt 6 x per jaar de 

     Omnibus. Het clubblad van TC Omnisport. 

     Contributie overmaken naar: 

     TC.OMNISPORT 

     Snuifmolen 58 

     1703  NN  Heerhugowaard 

     ABN-AMRO bank 

     IBAN: NL76  ABNA  0449 6464 75  

     Opzeggen vóór 31 januari daar anders  €10 

     administratie kosten betaald moeten worden 

      

     KOPIJ voor de OMNIBUS 

   Kan worden ingeleverd, “geschreven” of  

    “getypt”. 

    Tekst in “Word”, per e-mail, dan graag “als 

     Bijlage”. Adres:  rwielaard@quicknet.nl 

     Redactieadres: Amatist 5, 1703 AP  

     Heerhugowaard.  Telefoon: 072-5714183. 

     Vóór de 10e van de maand inleveren.  

 

     OMNISPORT WEB-SITE 
      www.tcomnisport.nl        

 
 

 

 

 

 

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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We mogen niet klagen over de deelname aan onze tochten. Voor de dinsdag en 

donderdagtochten bestaat veel animo. Ook de tochten in het weekend kunnen rekenen op een 

goede deelname. Geinspireerd door onze Giro-winnaar Tom Dumoulin zullen we misschien nog 

meer gaan fietsen. 

In de zomermaanden zijn er wat minder activiteiten. Veel leden zijn dan op vakantie. Al gaan 

sommigen tegenwoordig gedurende het hele jaar op vakantie. Ook zijn er een paar leden die 

misschien niet zo snel aan vakantie zullen denken, omdat hun gezondheid te wensen overlaat. 

Wij wensen hen veel sterkte in deze moeilijke tijd.  

 

We zijn de afgelopen tijd wel wat keren gebeld door mensen die informeerden wanneer de 

avondfietsvierdaagse wordt gehouden. Dit waren natuurlijk trouwe deelnemers die we nog altijd 

hadden. Helaas moesten wij hen mededelen dat we de avondvierdaagse door een gebrek aan 

belangstelling, in totaal opzicht dan, niet meer organiseren.  

Wel staat er een ander evenement op het programma, en wel op zaterdag 19 augustus, en dat is 

natuurlijk  de Waardse Tunnelroute, dit jaar voor de tweede maal onder de vlag van TC 

Omnisport. We hopen dat nu ook de Omnisporters massaal zullen komen naar dit prachtige 

evenement. Je hoeft niet op je racefiets, je kunt het ook rijden op je gewone fiets, e-bike, of 

toerfiets. 

 

Met Dirk Voskamp en  Piet Pranger hebben we nieuwe organisatoren voor de Clubronde. Ik ben 

benieuwd wat zij voor ons in petto hebben.  

Verder wordt er op dinsdag en donderdag om 9.00 uur gestart, dit is helaas niet altijd juist 

vermeld geweest. 

Veel fietsplezier, 

Groeten, 

Ruud 
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Zaterdag 19  augustus:    Waardse Tunnelroute 

 

    Deze tocht was vorig jaar een groot succes. Zo’n 250 fietsers hebben aan deze sponsortocht      

    meegedaan. Dus uiteraard ook dit jaar weer in het programma. 

    Er wordt gefietst voor 2 goede doelen: ’t Praethuys in Alkmaar en een 

    bijdrage in een nieuwe handbike voor Margret IJdema, inderdaad de vrouw 

    van Patrick.      Margret heeft als doel om aan de paralympics mee te doen in 

   2020 in Tokyo. 

    Goede doelen en daarom hopen en rekenen we op veel van onze leden. 

    Ook kan je deze tocht met buren, familie en/of vrienden fietsen. 

     

    Iedere volwassene, dus ook onze eigen leden, betaalt € 7,50 (meer mag altijd) als 100% 

    sponsorbedrag. 

    Kinderen tot 12 jaar betalen € 2,50 en van 12 t/m 18 jaar € 5,--. 

 

    Zie ook het stukje elders in het clubblad. 

 

    De leiding is in handen van een gecombineerde commissie van de Altonstichting en 

    Toerclub Omnisport. 

    Namens onze vereniging, in alfabetiche volgorde: 

    Cor van Langen, Gerard van de Hoek, Jan Loos, Piet vd Meulen en Willem Vodde. 

 

    De te rijden afstanden zijn: 20, 40 of 60 km. 

    De starttijd is tussen 9.00 en 11.00 uur bij OSSA en iedereen wordt vóór 15.00 uur 

    terug verwacht. 

 

    Houdt ook de weekbladen en het NHD in de gaten. Ook daar wordt gepubliceerd. 

    Zie ook: www.waardsetunnelroute.nl 

    Ook de facebookpagina van WTR geeft meer info. 

       

Zondag 3 september    Amsterdamtocht 
     
     Een jaarlijks terugkerend rondje Amsterdam. 

     De aanloop is via de Beemster, Purmerend naar Het Schouw.  

     Daar komen wat mensen met auto’s die zich bij de in Heerhugowaard gestarte fietsers     

     zullen voegen. 

     Deze tocht is uitgezet door ons enige redactielid en samensteller van de Omnibus 

     Remi Wielaard. 

     Vorig jaar is deze gedeeltelijk vernieuwde tocht zeer goed ontvangen. Prachtige rit door 

     het mooie Amsterdam. 

     Als de weergoden ons goed gezind zijn zal het weer genieten zijn. 

De afstand zal ongeveer 120 km zijn en de toerleider/uitzetter is Remi..  

     De start is om 08.00 uur en niet om 8.30 uur bij Ossa. 

     Laten we met een grote groep Amsterdam bezoeken. 
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Zaterdag en zondag 9 en 10 september:    Clubronde 

 

    Over deze clubronde hebben jullie al een paar keer een mailtje gehad. 

    Een groep van zo’n 18 personen hebben zich hiervoor aangemeld. 

    Iedereen krijgt over de ins en outs van deze tocht bericht van de organisatoren. 

    We rekenen erop dat iedereen zich van zijn/haar beste kant laat zien, zodat het weer een  

    goed en gezellig weekend wordt. 

 

    De leiding van deze 2-daagse is in handen van Dirk Voskamp en Piet Pranger. 

 
Zaterdag 23 september:     Vallende Bladeren Route 
 

      Het is weer herfst geworden, eind september vallen de bladeren van de bomen. 

      Deze  naam komt ook in het profpeloton voor, namelijk de sluitingsrit in oktober 

      De Ronde van Lombardije  met als bijnaam de ronde van de          

      Vallende bladeren.  

      De route is natuurlijk weer prachtig, gedeeltelijk door onze mooie duinenrij, en de afstand  

       is voor iedereen te doen. 

      Ik denk dat we weer in Wijk aan Zee een koppie doen. 

               

      De toertocht is zo’n 80 km lang en de toerleider is Willem Vodde. 

      Hij heeft hulp van Cor van Langen, Gerard v.d. Hoek en Niek van der Laan. 

      We gaan met zijn allen om 09.00 weg. . 

    
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. 

                                                  Start vanaf OSSA om 09.00 uur. 

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. 

                                                  Start vanaf OSSA om 09. 00 uur. 
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Zaterdag 19 augustus Waardse Tunnel Route fietsen. 

Zondag 20 augustus Tour de Waard beleven. 

    

Fietsen tijdens de Waardse Tunnel Route voor het Praethuys en een 

nieuwe handbike voor Margret IJdema. 

 

 

 

Margret IJdema 41 jaar uit Heerhugowaard, gehuwd, moeder van twee kinderen en topsporter pur sang. 

 

Margret kreeg in 2000 een dwarslaesie, toen ze met een wedstrijdpaard tijdens een training over de kop 

sloeg. Ze was 24! 

Tijdens haar revalidatie in Heliomare is ze gestimuleerd door de begeleiding om te gaan sporten, 

waaronder handbiken. 

Er werd haar verteld dat ze hoogstwaarschijnlijk geen kinderen kon krijgen, maar ze liet zich dit niet 

aanpraten en met haar doorzettingsvermogen, haar mentaliteit en de steun van haar man Patrick heeft ze 

twee prachtige dochters op de wereld gezet en grootgebracht.  

 

Nu ze wat ouder en zelfstandiger zijn, kan Margret de trainingen weer intensiever oppakken. Ze valt op en 

gaat trainen bij Bas de Bruin, bondscoach Paratriathlon van de Nederlandse Triathlon Bond. 

Deze trainingen houden in elke dag afwisselend, zwemmen, handbiking en wheelen. 

Een paratriathlon bestaat uit drie onderdelen te weten 750 meter zwemmen, 20 km handenbiken en 5 km 

wheelen. 
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Dat ze goed bezig is blijkt ook wel uit de uitslag van het EK in Oostenrijk juni 2017 waar ze als onervaren 

wedstrijddeelnemer aan de start verschijnt en beslag legt op de vierde plaats, vlak achter nummer drie. 

Dat alles zonder technisch optimaal materiaal, op haar eigen voor topsport (ouderwetse) handbike en een 

geleende wheeler. 

Juist op het onderdeel handbiking is nog veel winst te halen, vertelde ze. 

 

 

 

Haar grote wens is een nieuwe wedstrijd handbike, waarmee ze misschien haar droom kan waarmaken: 

meedoen in 2020 aan de Paralympics in Tokyo!  

 

De organisatie van de Waardse Tunnel Route hoorde van deze wens en wil dit graag gaan ondersteunen 

uit de opbrengsten van deze sponsorfietstocht op 19 augustus. 

De Waardse Tunnel Route wil door middel van deze tocht geld bijeenbrengen voor het goede doel. Wij 

kunnen uiteraard niet zonder sponsors en vrijwilligers.  Afgelopen jaar hebben verschillende bedrijven hier 

mede hun ondersteuning aan gegeven. 

We willen kiezen voor goede doelen binnen de regio Heerhugowaard en omstreken om het geheel een 

meer persoonlijke karakter te geven. Het moet voor iedereen duidelijk zijn waar het geld terecht komt. 

Het Praethuys en de handbike voor Margret zijn onze inspanningen meer dan waard. 

 

Start, finish en overige informatie 
Routes van 20, 40 en 60 km. 

Starten kan tussen 9:00 en 11:00 uur en de eindcontrole sluit om 15:00 uur. 

Vertrek en aankomstpunt is op het Douwstra-plein  bij het clubgebouw van de Roeivereniging 

OSSA,  

Adres: Westdijk 12,  1704AK Heerhugowaard 

Het inschrijfgeld (tevens sponsorbedrag) is €7,50 voor volwassenen, € 5, - voor jeugd van 12 tot 18 

jaar, kinderen t/m 12 jaar € 2,50. 

Voor informatie en aanmelding als sponsor kan men mailen naar:  
www.waardsetunnelroute.nl 

waardsetunnelroute@outlook.com. Wij nemen dan contact met u op. 

Donaties kan men overmaken naar het volgende rekeningnummer: NL76 ABNA 0449646475 

Ten name van TC Omnisport Heerhugowaard onder vermelding van  

“sponsoring / donatie WTR” 
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Het was weer dinsdag en dan staat er een   rit op het programma en dus op 

naar OSSA 

Om er om 9 uur te starten maar eerst om ongeveer 7 uur even de hond uitlaten 

en je gelooft  ’ t niet het was zowaar droog en de berichten waren ook droog  

En zo nu en dan kwam de koperen  ploert ook even om de hoek kijken 

En  wind die al ruim een maand tegen zat viel nu mee dus met goede moed , op 

naar OSSA 

 

Waar om 9 uur werd gestart met een redelijke groep op naar de koffie waar 

???? achter de voorrijders aan ( Piet / Andre )  

Via de voor de meesten wel een bekende omgeving via Hoogwoud de Gouw 

richting blote benen pad waar na een paar honderd meter voor het slechte stuk  

Een kip te water, kon nooit de kant weer op dus stoppen en kijken of we de kip van de soep konden redden  

Even omlopen en Ary greep het beest bij de vleugels en zo op de kant en direct de haan erop 

Ik denk om de kip af te drogen Ja Ja  

 

Na dat akkefietje op naar Lambertschaag om zo via Medenblik en de Zuiderkwelweg  rechts te laten op 

naar de koffie bij het vliegveld ,  koffie was goed  

En nog steeds met erg schappelijk weer waar na de koffie links naar Middenmeer om vandaar richting 

Kolhorn  

We moesten even retour want halverwege lag de brug eruit en dan is het lastig fietsen om naar de 

overkant te komen  

Dan maar door Middenmeer om dan richting Kolhorn ta gaan en nog steeds was de wind ons gunstig En 

via Barsingerhorn richting Heerhugowaard zelf was ik in Barghorn links af richting Nieuwe Niedorp 

Om even te kijken of de fietsenmaker thuis was om er een nieuwe ketting  om te leggen  Na de reparatie 

lekker op huis aan en na een lekkere douche een hapje eten en dat was een klein verslag van een van de 

vele dinsdag ritten 

 

Gerard 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         -   -   -   -   
-   -   -   -   -   -          
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Bij de start van de wekelijkse toertocht van Omnisport op dinsdag 27 juni vroeg mijn voorganger Wen 

Ganzevoort mij om een stukje te schrijven voor de ‘fietspomp’ ofwel de estafettepomp. Dat doe ik graag. 

 

Ik ben Paul Lako, gescheiden na een relatie van ca. 40 jaar en met een dochter in Groningen. Ik heb sinds 

twee jaar een Russische vriendin, dus een echte LAT-relatie. Het went snel, maar dat heeft misschien met 

mijn leeftijd te maken (66). 

 

In het dagelijks leven werkte ik tot anderhalf jaar geleden bij ECN in 

Petten. Heel leuk en afwisselend werk, en het brengt je soms in 

landen, waar je anders niet zo gauw zou komen - in mijn geval binnen 

de driehoek Noorwegen, Canarische eilanden en Israël. Om de link te 

leggen met Omnisport: ik probeerde in die 29 jaar zo vaak als mogelijk 

naar mijn werk te fietsen; ca. 6000 km aan woon-werk kilometers per 

jaar (totaal maximaal 10.000).                                                                          

 

Naast het sporten – fietsen en sinds ruim 20 jaar ook hardlopen – hield 

ik van tuinieren: we hadden een volkstuin in Sint Pancras, maar die 

heeft mijn ‘ex’ overgenomen, nu ik in Limmen ben gaan wonen. Daar 

hoef ik niet veel tijd aan de tuin te besteden, want die bestaat 

voornamelijk uit klimop en taxus; alleen regelmatig de heggenschaar 

gebruiken! 

Je zou zeggen dat het met het fietsen wat minder is geworden sinds ik 

in 2016 pensionado ben. Maar het omgekeerde is waar. Ik had tot 

begin dit jaar de stelregel dat ik 200 km per week fiets. Maar toen 

kwam via Sylvia Omnisport op mijn weg. Nu gaat het in de richting 

van 12.000 km per jaar. Dat is niet eerder vertoond; met dank aan 

Sylvia en Omnisport. 

 

Intussen probeer ik – soms gehinderd door blessures – hardlopen te combineren met het fietsen. Vlak 

voordat ik met pensioen ging, ben ik op de zondagmorgen gaan trainen met een loopgroep in Schoorl. We 

lopen dan ca. 18-20 km, gevolgd door koffie drinken. Ook daar heb ik gemerkt dat ik vanaf die tijd meer 

ben gaan hardlopen dan voor die tijd. Net als Omnisport houdt de loopgroep van Schoorl mij van de straat! 

 

Ik leer sinds anderhalf jaar Russisch bij de volksuniversiteit in Amsterdam. Ik wil me een beetje kunnen 

redden, als ik in Rusland ben. Eerst had ik moeite om ‘aan te klampen’ (niet bij Omnisport), maar nu heb ik 

de smaak te pakken. Daarbij helpt het dat de groep van het tweede cursusjaar een grote spreiding in 

leeftijd heeft: van 23 tot 80 jaar. Daar behoor ik tot de ‘middenmoot’. Trouwens, de groep waarmee ik bij 

Omnisport fiets schijnt wel eens te worden aangeduid als ‘de bejaarden’. Maar nu er geen bejaardenhuizen 

meer zijn, vraag ik me af of er nog wel bejaarden zijn. Nee, de ‘oudjes’ doen het nog steeds best. 

Paul Lako 
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Om half 5 ben ik opgestaan voor een ritje met mijn collega Sebastiaan en buurman meastro Sjaak.                                                                                                         

Sjaak had beloofd om een mooie route uit te kiezen door Noord- en Zuid Holland. Dán ga ik graag mee. 

Om 5:45 uur bij Sjaak zijn en vertrokken we uit Heerhugowaard. We wilden om half acht het pontje bij 

Driehuis halen. We draaiden het altijd mooie dijkje op langs de Westerweg.                                                             

De rietkragen bogen hun sierpluimen al aardig onze richting uit. Maar wij waren fris en de adrenaline bij 

het idee van deze rit alleen al gaf ons zoveel energie, dat de tegenwind ons niet deerde.  

Via Broekhorn kwamen we langs de huisvuilcentrale van Alkmaar en even na zeven uur bereikten we 

Velsen-Noord.  Vlak voor de pont werden we ingehaald door een statige man (65).Zijn gouden lokken 

wapperden sierlijk achter hem aan terwijl hij richting de pont reed op zijn rood glimmend gepoetste 

snorscooter.Bij de pont raakten we met hem aan de praat.De man ging naar de Bisschop om zijn 

promotie-onderzoek ethische theologie te verdedigen 

Een geleerd man, dat werd al snel duidelijk.Meerdere studies, titels en promoties stonden achter zijn 

naam. Het gesprek was dan ook verrassend aangenaam: alsof hij zo uit een verhalen-gedichtenbundel 

oplas over … alles! Geografie, sociologie, geboortezorg, bouwprojecten als de nieuwe waterweg (Sluis) bij 

Velsen en dat je mee moet gaan in de veranderingen.                                                                                                        

Mensen hebben kortdurende relaties: strijden met elkaar voor het goede doel  Dat valt daarna weer uit 

elkaar.De kerk is niet meer wat het was en ook mensen zelf veranderen.Hij omschreef het als: “Oma is 

oma niet meer: Oma, droeg een lange jurk, een knirps (paraplu), een handtasje en een grijs bolknotje 

achterop haar hoofd.De vrouw die je verwende, maar waar je verder niets van wil. Oma was gewoon oma. 

Nu is oma een vrouw op een racefiets, in een strak licra-pakje, met blonde krullen. Als ze eraan komt belt  
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ze dat je opzij moet: ze moet haar kleinkinderen ophalen.De vrouw waarvan je denkt… nou, daar zou ik 

nog wel wat mee willen. Oma is oma niet meer.” 

 

Ondertussen meert de Pont aan en vervolgen Sjaak en ik onze weg.Helemaal tot op de minuut nauwkeurig 

heeft Sjaak de route uitgestippeld.Om even voor acht uur zijn we dan ook precies klaar voor de tocht met 

Sebastiaan vanaf AH bij station Overveen.Een rustig tempo starten we richting Aerdenhout, Vogelenzang, 

De Zilk en duiken bij Noordwijk de duinen in en paraderen langs de boulevard…. Dat dachten 10.000 lopers 

ook.Een breed uitlopende goededoelenwandeltocht gaf een indrukwekkende sfeer. Ze lieten ons onze bel 

testen.In de duinen konden we vervolgens weer heerlijk door kachelen tot aan Wassenaar. Daar streken 

we neer op een gezellig terras bij de Klip voor koffie en appelgebak.  

 

Op de grens van Noord- en Zuid Holland zijn we vervolgens vanaf Buitenkaag de Lisserdijk op gereden en 

langs het kanaal Poelpolder, Lisse en Cruquius (Hoe?). Bij Vijfhuizen het bruggetje over naar Haarlem, voor 

een heerlijk ei-omelet van Sebastiaan himself.Echt top geregeld! 

Via Spaarnwoude zijn Sjaak en ik vervolgens kriskras naar de pont bij Nauerna gesneld, met wind in de rug.                                                                                      

Via onder anderen West-Zaan, Markenbinnen en Stompetoren bereikten we op de beats in het Park van 

Luna de thuishaven en rolden we over de meet. 

Sjaak is zijn belofte meer dan nagekomen:Met 181 km is het een uitmuntende dag en heel mooie route 

geworden.Sebastiaan fiets een aardig stukje weg. 

Fietsen met vrienden is altijd leuk.Het is zeker leuk om te zien hoeveel plezier mensen eraan beleven.                          

Nieuwe fietsvrienden maken is helemaal leuk en subliem om te combineren met nieuwe mooie routes in 

ons mooie Nederland.Genieten moet, en wel nu: want de tijd gaat al veel te snel Ik kijk al uit naar Giro        

di Kika.Vandaag nog maar 11 dagen voordat Jos en ik vertrekken richting Italië. 

Oma is oma niet meer                                                                                                                                                              

Verslag van Jessica de Jong, met een rit van Sjaak Bleeker. 

 

 

.   
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De 25ste editie van de Sponsorfietstocht voor Kinderhuis Samuël op 10 juni vanuit Schagen 

verreden bracht met 100 enthousiaste fietsers een bedrag van € 10.000,= bij elkaar voor het 

project ter bestrijding van de wateroverlast in het kinderhuis aan de Kernkampweg in 

Paramaribo, Suriname. 

Het complete peloton met motoren en volgauto’s had een schitterende fietsdag op het mooie 

eiland Texel. 

T.C. Omnisport was ook dit jaar met een groot team vertegenwoordigd. 

Op de website www.sponsorfietstocht.nl zijn alle activiteiten en bestedelingen van de 

verschillende sponsorprojecten voor het kinderhuis te volgen. 

Veel dank voor alle deelname en royale sponsorbijdragen. 

 

Met een hartelijke groet,   

Dirk Voskamp 

 
 

Verslag van de Waterlandtocht     18 - 6 - 2017 
 

Deze route heeft een andere draai gekregen, ik kreeg een oude versie uit 2004. 

Deze oude versie moest behoorlijk gewijzigd worden, omdat er veel gewijzigd is in de loop der tijden. 

Ik had maar een paar dagen om dit te doen, maar toch weer gelukt. 

Het was wel even spannend, op papiet kan het kloppen, maar de praktijk kan toch heel anders zijn. 

Op de dag van het voorrijden belde Cor mij op, heb je de buienrader gezien, dit was om 7.15 uur. 
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Ik zelf had al om 6 uur hier naar gekeken, toen was er nog niet veel aan de hand, maar 

nu toch even wat anders. 

Even goed op vooruit kijken,de route was zo dat we net om die grote bui heen konden 

fietsen tot aan de koffie en 

dan maar een koffiestop van een uur, dit alles lukte precies. 

We zaten lekker aan de stamtafel met de vaste gasten en kregen ook nog gebak toe, 

omdat de zaak 30 jaar bestond met de  huidige eigenaresse. 

Maar de rest van de dag hadden we goed fietsweer. 

 

Op de dag van de tocht was het wederom zeer mooi weer, gelijk in het shirt van huis, naar OSSA. 

Henk zat voor de inschrijving van de deelnemers klaar, hij kon helaas niet mee fietsen wegens 

omstandigheden. 

Er kwamen  17 personen op OSSA aan. 

Er lagen dit keer geen routebeschrijvingen op de tafel, zodat de deelnemers niet konden zien  welke route 

we zouden rijden. 

Maar de toerleider vertelde ook niet veel, zodat deze tocht een verrassing zal zijn, alleen de koffiestops 

werd medegedeeld. 

De route was in zijn geheel gewijzigd, cq veranderd. 

We togen eerst naar West Friesland, via Veenhuizen en Spanbroek naar de Bobeldijk. 

Vandaar naar Hoorn, Scharwoude, Etersheim, Oosthuizen en via Middellie naar Purmerend en Ilpendam. 

Het terras stond al klaar voor de gasten die deze dag zouden kunnen komen, wij hadden al gereserveerd. 

Het zat er lekker, maar na een half uurtje vond de toerleider het wel genoeg, we gaan weer fietsen 

 

Nu gingen we door de Overleekpolder naar Monickendam. 

Daar doorheen gereden naar het Markermeer, over de dijk naar Zuiderwoude, Zunderdorp en op weg naar 

Broek in Waterland. 

We hadden op deze wijze een mooi rondje door het Waterland gebied gereden. 

Bij Broek in Waterland even een stop voor een groepsfoto bij de ophaalbrug. 

Maar wie die foto maakt staat er natuurlijk niet op, dit probleem werd spontaan opgelost door een 

mevrouw die deze foto wilde malen, zo staat een ieder erop, behalve Frans Wit, deze moest helaas eerder 

thuis zijn en was bij Monickendam  al richting huis gefietst. 

Dan door de fietstunnel, een bijzonder ding, je kan het fietsend doen, maar je moet geen tegenliggers op  
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je pad hebben en goed kunnen sturen. 

Langs het water naar Het Schouw en vervolgens naar de Buikslotermeer. 

Aan de ander kant van het water weer terug, zodat je de andere kant ook goed kan zien José. 

Onder de A10 door en linksaf door het landschap naar Landsmeer. 

Hier stonden ook zeer veel paarden op de landerijen. 

José was inmiddels de tel kwijt geraakt, gelukkig waren het geen schapen. 

Na deze fietspaden door het Twiske, we pakten nu de route die door het midden van dit gebied loopt, 

maar wel langs het watergebied. 

Dit is een heel mooi fietsgebied. 

Als we hieruit zijn dan gaan we op weg naar Purmerend voor de koffie en soep. 

 

Voor de 3e etappe weer langs het kanaal, maar nu naar de Mandelabrug, hier weer het landschap 

opzoeken en wederom op weg naar het Twiske. 

Hier weer snel eruit en op weg via een dijkje naar Het Kalf, einde linksaf en op weg langs de Zaanseschans. 

Over de Zaan en rechtsaf langs de Zaan door het oude gedeelte met zeer mooie houten Zaansehuizen. 

Aan de overzijde had je goed zicht op de monumentale gebouwen, vooral met de zon erop een zeer mooi 

gezicht. 

Dan door Wormerveer en Krommenie, daar vonden we de brandweerdag op onze route. 

De weg was geblokkeerd, dus even een ommetje door het dorp om de route elders weer te vervolgen. 

Dan op weg naar Uitgeest, in dit tussen gebied was het bijzonder druk met al die andere recreanten. 

 

Ook bij het recreatiegebied bij de Dorregeest was het zeer druk aan het water, geef ze eens ongelijk met 

dit mooi weer, het was immers dik 25 graden. 

Met zoveel recreanten op de gehele route, fiets het natuurlijk heel lekker en is er een hoop te beleven. 

Maar wij fietsten lekker door naar Akersloot en via de Molens kwamen we bij de Boekelemeer. 

Hier keek de toerleider op zijn horloge en zag dat de afspraak met Nicolette niet ging kloppen. 

We waren te snel bij Alkmaar, even een belletje om mede te delen dat we er eerder waren voor de borrel. 

Dit was geen probleem, aankomende bij OSSA stonden de stoelen en de tafel al buiten klaar, lekker in de 

schaduw. 

Albert naam nog even een foto van het nazitten. 

Even lekker na praten over de tocht, de maker werd volop gecomplimenteerd met deze hele mooie tocht. 
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Na een paar borrels, samen even alles opruimen en Nicolette bedanken voor haar werkzaamheden, pakten 

een ieder zijn fiets om huiswaarts te keren. 

Albert moest hierna nog zijn vermoeide tackel ophalen, daar zal hij ook wel geen hond aan hebben die 

avond. 

Al met al hebben we heel landelijk gereden, maar ook langs heel veel water. 

Diegene die er niet waren hebben toch wat gemist. 

            Sjaak. 

 

 

 

EEN PRACHTIGE FIETSWEEK 

IN PORTUGAL MET OMNISPORT 

 

Ivm het 45 jarig bestaan van Omnisport was er dit jaar in mei een buitenland tocht georganiseerd naar 

Portugal. De groep bestond uit 21 personen ,waaronder een vijftal niet fietsende dames. Jaap en Ria 

maakten er een eigen reis van: zij waren inmiddels al met hun caravan onderweg naar Zuid Portugal.  

Midden in de nacht werden we door een bus opgehaald op de hoek van de Stationsweg . Een aantal zaten 

al in de bus, maar we moesten Dirk ook nog ophalen in IJmuiden . Zeer vroeg in de ochtend waren we op 

Schiphol en in het vliegtuig was er voldoende tijd om nog even wat bij te slapen.  Eenmaal aangekomen in 

ons hotel in Monte Gordo was er even tijd om de kamers te verkennen . Dezelfde middag konden we onze  
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gehuurde race fietsen ophalen en 

kon er nog het een en ander aan 

gesleuteld worden . Andere 

trappers erop, eigen zadel erop  

Zadel hoger of toch maar weer wat 

lager, versnellingen uitproberen . 

Inmiddels hadden Jaap en Ria zich 

ook bij ons gemeld, zij stonden met 

hun caravan bijna  naast ons hotel.  

 

s ’ Middags werd meteen al de eerste verkennende tocht gereden . Met Kees voorop 

konden we meteen flink in de pedalen: de klim naar het dorpje Sao Bartolomeu. Met 

daarna een heel steile afdaling . Het werd een tochtje om alvast te wennen van 30 km . 

Meteen de eerst dag werd al duidelijk dat Kees streng doch rechtvaardig was: er kon elke 

dag een gele kaart uitgedeeld worden aan diegene die zich (volgens Kees) niet aan 

bepaalde regels had gehouden. En inderdaad zijn er een aantal gele kaarten uitgedeeld  in die week . Ivm 

de privacy  noem ik hier een namen .  

 

S’Avonds konden we genieten van een uitgebreid buffet . Wij wilden graag 

bij elkaar zitten , dus werd er speciaal voor ons een tafel gereserveerd op een 

verdieping hoger.                               

Na een goede en 

welverdiende nachtrust 

op dinsdag een tocht van 

ruim 50 km. Hierin zat 

wel een zeer steile 

afdaling naar het 

stuwmeer Barrachem de 

Beliche en daarna een zo mogelijk nog steilere klim 

weer omhoog . Sam ( ook wel Simon geheten) had te 

laat teruggeschakeld, dus koos hij voor de slimme oplossing om even terug te rijden, terug te schakelen en 

dan omhoog te klimmen. Sommigen vonden het iets te steil en zijn een stukje gaan lopen. Het uitzicht was 

her en der onderweg weer prachtig.  

En daarna uiteraard op een terras aan het bier en sap ( Carla en Silvia) . Op sommige dagen wisten de niet 

fietsende dames ons te vinden en schoven gezellig aan op het terras. Ons favoriete terras had de echt 

Portugese naam  “new wave”  

Inmiddels was er ( met enige 

moeite) een groeps-whatsapp 

aangemaakt. Er zijn heel wat foto’s, 

al dan niet met toelichting 

doorgestuurd. Erg leuk om al die 

foto’s met elkaar te delen. 

 

Op woensdag stond de mooiste 

tocht gepland , althans dat vond ik , 

een tocht deels langs de rivier de 

Guardiana naar Alcoutim . Zoals 

sommigen van jullie nog weten ben 

ik een paar jaar geleden ook met  
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Omnisport mee geweest naar Portugal . Zelfde hotel, dus voor mij een 

bekende omgeving. Ik was toen mee in mijn rol als moeder van 

Marianne de Vos. Achteraf gezien had ik mij nu moeten voorstellen als 

moeder van Tom Dumoulin . Tja…  

 

Het werd inderdaad weer een prachtige 

tocht. Heerlijk op een terrasje gezeten in 

Alcoutim , aan de grens met Spanje. Na 

deze koffiestop kwam er een behoorlijk 

zware klim, dat viel even niet mee . 

Uiteindelijk werd het een tocht van ruim 90 

km. Daarna op ons inmiddels vaste terras 

voor bier, sap , pinda’s en chips.  

Donderdagochtend regende het behoorlijk, 

met onweer, dus we besloten om pas 

s’middags te gaan. Dat werd een ritje van 

45 km. Met onverwacht toch nog een koffiestop bij Casa de Pasto 

Fernanda, waar we in ons beste Portugees  in gesprek kwamen met een Portugese oud wielrenner. 

 

Vrijdag de langste tocht: ruim 100 km ! En niets is vlak daar in de Algarve. Onderweg 1 keer een heftige bui, 

maar we konden schuilen in een nog in aanbouw zijnd pandje. Vlak daarna de koffiestop in een typisch 

Portugees cafeetje. Via Moncarapacho naar de kust en een tweede stop in Santa Luzia. Daar werden de 

meest lekkere taartjes door de hongerige mannen voor de neuzen van Carla en Silvia weg gekocht .(gele 

kaart mannen !)  

 

Zaterdag pas hadden we onze eerste , 

en enige , rustdag . Althans: er werd 

niet gefietst . We gingen met de trein 

naar Olhao om daar de markt te 

bezoeken Wat bestaan er toch veel heel 

eng uitziende vissen . Gezien in Olhao 

de volgende tekst: “You can’t buy 

happiness but you can rent a bike and be 

happy ! “ (geluk kan je niet kopen, maar 

je kunt wel een fiets huren en gelukkig 

zijn) . Terug in een snikhete trein  en  
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moeier dan na een dag fietsen weer terug in Monte Gordo . 

 

Zondag alweer de laatste fietsdag. Kees had een kort ritje gepland ,zo’n 40 km. Nogmaals naar het 

stuwmeer . Reden van het korte ritje: s’middags was de voetbalwedstrijd waarbij Feyenoord kampioen kon 

worden ( en het ook werd !) .Ons bekende terras was daarvoor door Kees speciaal afgehuurd, inclusie TV. 

Alleen de voetballiefhebbers hebben deze wedstrijd gezien. Carla en Silvia hebben er een eigen Algarve 

triatlon van gemaakt: na de 40 km fietsen , en het inleveren van de fietsen, 5 km. hardlopend naar Vila Real  

 

Daar met de boot naar Ayamonte , Spanje. In Ayamonte 

was het siësta, dus alleen even een ijsje gegeten en met 

dezelfde boot terug.                                                                          

Toen 5 km hardlopend terug en vervolgens nog 1000 m. 

gezwommen in het zwembad.                      

 

s ’Avonds was de bonte avond: we 

werden getrakteerd op een 

werkelijk prachtige toespraak van 

Jaap. Iedereen werd even op zeer 

persoonlijke wijze door hem 

toegesproken . Knap hoe Jaap dat 

deed . Daarna was er het optreden van het spontaan samengesteld zangkoor , 

bestaande uit alle dames. Op de wijze van Que sera sera werd de hele week 

doorgenomen.  

Het refrein: 

vijfenveertig  jaar  

is Omnisport bij 

elkaar. Ze fietsen 

met veel plezier en 

daarna aan ’t bier .  

 

Al met al was het 

een prachtige 

fietsweek in de Algarve. Heel gezellig . En 

ook de niet fietsende dames hebben een 

leuke week gehad met W en W                      

( winkelen en wandelen) . De sfeer was 

top . Geen ongelukken en slechts twee 

keer lek.  Weer uitstekende racefietsen. . 

Goed hotel ( behalve het gedoe rond de 

meegesmokkelde lunchpakketjes) . 

En allemaal reden we in een prachtig Portugal fietsshirt ,waar we als aandenken nog regelmatig in zullen 

rijden . 

 

Carla  

 

 

 



       19                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

                                                 Zagen jullie ook onze 

                                                           oud voorzitter Chris Schuit 

                                                           op de televisie ? 

 

                                                             Met en die 

                                                             andere Noord  Hollander !  



      



 


