
o                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

                                                                               

 

 

 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 

 

 

  Wetenswaardigheden       

 

  BESTUUR 

  Voorzitter 

 Albert Besuyen                                               

 Bastion  46 

 1705 MS  Heerhugowaard 

 072 – 888.42.20 

  albert.besuyen@ziggo.nl 

  Penningmeester 

 Kees Mertens 

 Snuifmolen  58 

 1703 NN  Heerhugowaard 

 072 – 57 14 385 

 cc.mertens@quicknet.nl 

  Secretaris/Ledenadministratie 

 Ruud Kramer 

 Wieken  81 

 1633 GV   Avenhorn 

 0229 – 54 43 96 

 secretariaatomnisport@hotmail.com 

 kramer.r@quicknet.nl 

  Coördinator Senioren Fietsen 

 Frans Wit 

 Dorpsstraat  278 

 1722 EB Zuid Scharwoude 

  0226-315256 

 frans.wit@ziggo.nl 

  Publiciteit 

 Piet van der Meulen 
 Stationsweg  22 

 1702 AE Heerhugowaard 

 072-57 10 120 

 carpie@carpie.nl  

 Redactie 

 Remi Wielaard 

 Amatist  5 

 1703 AP Heerhugowaard 

 072 – 57 141 83 

 rwielaard@quicknet.nl 

  Drukwerk 

 Just Print It 

 Nijverheidsstraat  3 B 

 1704 RA   Heerhugowaard 

 072 – 57 27 042 

  info@JustPrintit.nl 

 Distributie 

 Piet Hittema 

 Stellingmolen   34 

 1703 TG  Heerhugowaard 

 072 – 57 12 295 

 pieterhittema@kpnmail.nl 

  Omnisport Mobiel: 

  06-130 870 16 

 www.tcomnisport.nl                                     

  

  

   

    

   

FEBRUARI - MAART  2017 - 2018  

 47e  JAARGANG 

  NR: 446 

  IN DIT NUMMER:  

 

 3  BESTUURSPEN  

 4  SENIOREN FIETSEN 

 5  TOCHTEN IN MAART 

 7  REGISTRATIE COMPUTERS 

    8  CLUBKLEDING  

   EEN DINSDAG RITJE

 9  NTFU PAS 

   AFSCHEID 

 10  ONZE TOPPERS ! 

  14  DE TOTALEN

 16  BEDANKJES

 17  DE TOCHT VAN JAAP EN RIA 

  25  TOCHTEN IN 2018 

 27  SAMEN UIT-SAMEN THUIS 

CLUBBLAD VAN TOERCLUB OMNISPORT 

       ddee    OOMMNNIIBBUUSS 

Volgende Omnibus 

verschijnt  

eind maart 

 



 

                                        WETENSWAARDIGHEDEN -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -           2                                 
 

 

        

                                                                                                                    
 

               
     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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De Bestuurspen 

Het nieuwe fietsseizoen staat voor de deur. Het tochtenprogramma voor 2018 is alweer gereed. 

Uiteraard beginnen we met de Snerttocht op zaterdag 3 maart, 10 uur starten bij OSSA!                                 

 

Er staan veel gedurende het gehele seizoen mooie tochten op het programma.                                                     

De vele gepensioneerde leden zullen ook weer hun tochtjes op dinsdag en donderdag blijven rijden. Wel 

was er op de jaarvergadering een oproep van de voorzitter naar nieuwe voorrijders. De huidige voorrijders, 

die op leeftijd beginnen te raken, kunnen dan een beetje worden ontzien. 

 

Op de jaarvergadering werd bekend dat Dirk Voskamp voor de tweede achtereenvolgende keer de 

Clubronde gaat organiseren. Ditmaal rijden we richting het Groene Hart. De route zal anders zijn dan 3 jaar 

geleden, toen de Clubronde ook die kant uitging. We zijn benieuwd! 

 

 

 

Een behoorlijke verandering voor dit jaar is dat de leden onze Omnibus niet meer in papieren vorm op hun 

deurmat zullen krijgen. Het drukken en het per post bezorgen in de “buitengewesten” worden te kostbaar 

en  hakken erin op onze begroting. Deze editie van de Omnibus zal waarschijnlijk de laatste zijn die op 

papier werd geprint. (Tenminste, als je hem thuis niet zelf uitprint.)  In het vervolg verzenden we de 

Omnibus als pdf-bestand per e-mail naar alle leden. Natuurlijk kun je de Omnibus ook gewoon lezen op 

onze website. Kort samengevat: de Omnibus verandert niet, hij wordt niet via uw brievenbus maar via       

e-mail naar u gezonden. Zorg dus dat het juiste e-mail adres bekend is bij de vereniging 

 

In dit nummer kunt u lezen wanneer de Omnisport ritten zijn en hoe het dit jaar gaat met het dinsdag- en 

donderdag fietsen. Het zou mooi zijn als een verjonging van het peloton zou plaatsvinden. Het begint zo 

langzamerhand een verzameling krasse knarren te worden. Dus vooruit, neem je kleinzoon/dochter mee. 

Maak hem/haar enthousiast. Vertel hoe leuk toerfietsen kan zijn.. Leg uit dat jij van fietsen behoorlijk oud 

hebt kunnen worden. Wie weet, springt de vonk over. Veel succes! 

Ik wens iedereen een heel mooi fietsseizoen met veel plezier onderweg! 

Groeten, 

Ruud 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Update:     Dirk Voskamp heeft inmiddels besloten de Clubronde niet te organiseren ! 
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SENIOREN FIETSEN 2018 

 

Dinsdag 6 maart en Donderdag 8 maart 2018 
gaan wij weer van start met de gezamenlijke tochten door het mooie 

platteland, het duingebied en de polders van Noord-Holland. 

 

Iedereen binnen onze vereniging en ook niet-leden(die er over nadenken om lid te worden) nodigen 

we hierbij van harte uit om met ons mee te rijden. Halverwege de rit maken wij altijd een stop voor het 

nuttigen van een kop thee of koffie. 

 

Dinsdags                                                                                                                                                  

Vanaf dinsdag 6 maart t/m 14 oktober vertrekken wij om 09.00 uur. 

Wij verzamelen bij de kantine van OSSA aan de Westdijk te Heerhugowaard. 

Afstand ca. 80 km. Alleen bij droog weer! 

Toerleider: Frans Wit. Tel: 0226- 315.256  06-13.13.85.95 

 

Donderdags 

Vanaf donderdag 8 maart t/m 11 oktober vertrekken wij om 09.00 uur. 

waarvan de laatste tocht gezamenlijk met de dinsdaggroep! 

Ook hier is ons vetrekpunt bij de kantine van OSSA aan de Westdijk te 

Heerhugowaard. 

Afstand ca 100 km. Tijdens deze tocht kan zo mogelijk iets sneller worden gereden. 

Alleen bij droog weer! 

Toerleider: Albert Besuyen.  Tel: 072-888.42.20  06-21.40.98.56 

 

Omdat wij tijdens onze tochten ook regelmatig het Noord-Hollands Duinreservaat in fietsen is het 

noodzakelijk, om boetes te voorkomen, een Duinkaart in je bezit te hebben. 

Naast de Jaarkaart is het nu ook mogelijk om een kaart met een geldigheidsduur van drie jaar 

(met korting) aan te schaffen. Deze kaart kun je via www.pwn.nl bestellen. 

Wij wensen jullie allemaal een heel fijn fietsseizoen. 

 

Groeten Albert en Frans. 
 

 

“Nu ook driejarenkaart voor PWN-duinen” 
Bezoekers die het Noordhollands Duinreservaat in willen, kunnen vanaf komend jaarook kiezen voor een 

driejarenkaart. Dat meldt beheerder PWN. De bezoeker kan ook kiezen op welke datum z’n jaarkaart of 

driejarenkaart in gaat.PWN zegt hiermee beter te willen inspelen op de behoefte van duinbezoekers. Omdat 

klanten aangaven niet jaarlijks hun kaart te willen verlengen, heeft de duinbeheerder de driejarenkaart in het 

assortiment opgenomen.naast de jaarkaart, de ruiterkaart en de driejarenkaart komt PWN binnenkort ook 

met een mogelijkheid voor minder frequente duinbezoekers online hun duinkaart voor een dag of week te 

kopen. Dat kan via www.pwn.nl/duinkaart. 

Een duinkaart is verplicht voor alle bezoekers van 18 jaar en ouder.Een jaarkaart kost 12,50 euro p.p. Voor een 

driejarenkaart komt het tarief uit op een bedrag van 35 euro                     --uit het Noordholl. Dagblad.— 
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TOCHTENPROGRAMMA MAART 
 
 
 
Zaterdag 3 maart:    Openingsrit/snerttocht                                         
 

    De openingsrit van het nieuwe fietsseizoen. 

    Ook nu weer een verrassingstocht die toerleider Hans Oudhuis uitzet. 

    De afstand zal zo rond de 50 km zijn en het bakkie wordt ongetwijfeld 

bij een gezellig  

    nostalgisch etablissement gedaan. 

    Laten we hopen dat de weergoden ons verwennen met aangenaam weer.       

    Een gezellig tochtje door ons mooie Westfriesland/Noordholland. 

    Laten we ook dit seizoen een bliksemstart geven door massaal aanwezig te zijn. 

    De start is om 10.00 uur. 

    Bij terugkomst kan je een lekker kommetje snert oppeuzelen. 

 

    Hans heeft medewerking van zijn vaste maatje Kees Mertens. 

 

    Voor diegenen die niet mee kunnen of willen met de gezamenlijke rit is er van 

    12.00 tot 13.30 uur  iemand bij OSSA om je sterritkilometers te noteren.  

    Ook kunnen dan de computerstanden genoteerd worden.    

 
   
Zondag 18 maart:     Blauwe Reigertocht 

 

    Deze tocht wordt weer uit de kast gehaald. 

    Wordt de route zoals we hem in de vorige eeuw hebben gereden of wordt het een moderne  

    versie? Dat is nu nog niet duidelijk. 

    Het wordt in ieder geval een mooie tocht richting de duinen en misschien wel door de          

    duinen. 

    Kom met zijn allen en je zal het ervaren                                                                          

    De lente begint bijna en eens kijken of dat aan het weer te merken is. 

    De afstand is circa 60 km en ook nu vertrekken wij om 10.00 uur. 
 

    Het gebeuren staat onder leiding van Piet Pranger en hij wordt “geholpen” door  Cor         

    van Langen, Sjaak Bleeker en Gerard vd Hoek. 

 
   
Alle dinsdagen :             De eerste dinsdag binnen het fietsseizoen is 6 maart. 

    gezamenlijke toertocht van circa 80 km. 

    Toerleider is Frans Wit tel. 0226 315256. 

    Vaste medewerkers: Albert Besuyen, Sjaak Groot en  

    Gerard v.d. Hoek. 
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De vaste vertrektijd is om 9.00 uur. 

 

Alle donderdagen:      De eerste donderdag binnen het fietsseizoen is 8 maart. 

    gezamenlijke toertocht van circa 100 km. 

    Toerleider is Albert Besuyen tel. 072 8884220. 

    Hier zijn de vaste mederwekers Sjaak Groot en Frans Wit. 

 

     

    Ook op deze dag wordt altijd om 9.00 uur vertrokken. 

 

Voor beide dagen geldt, 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, Nel en 

Hans, 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 en 2 aan 2 is het meest veilig. 

 

Als we achter elkaar moeten gaan fietsen gaat de linker fietser altijd naar achteren. De rechter 

fietser blijft op zijn plaats doorfietsen. 

 

Hopelijk werken bovenstaande regels minder valpartijen in de hand. 

Het afgelopen seizoen is dit gelukkig weinig 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. 

 

Mocht je met je voorwiel naast de weg/het fietspad belanden blijf dan in de berm fietsen en 

stap af. Probeer niet trappende terug op de weg/het fietspad te komen. 
 
Wij hopen dat door het bovenstaande goed toe te passen het voor het groepsfietsen veiliger wordt. 

Veel succes en graag tot ziens. 

Henk Veul 
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REGISTREREN FIETSCOMPUTERS SEIZOEN 2018 
 

Zaterdag 3  maart kunnen we allemaal weer de computers laten registreren. 

Dit zijn er dan maximaal 2 per persoon. 

Vanaf 12.00 uur zit Meindert Brugman aan tafel bij OSSA om jullie te ontmoeten. 

Hij heeft de lijst van het afgelopen jaar bij zich. 

Net als bij de afsluiting van het 2017 seizoen, stel je even voor aan Meindert. 

In oktober is dat heel goed gegaan, dus maak daar een gewoonte van. 

Mocht je een andere computer hebben aangeschaft geef dat dan even door. 

Zelf ben ik er in ieder geval na afloop van de openingsrit/snerttocht. 

Tot circa 14.00 uur zitten wij er dan. 

 

Ik hoop dat er ook nu weer een aantal nieuwe computer inschrijvers komen. 

Iedereen die met onze vereniging meefietst zou dit eigenlijk moeten doen. 

Het is absoluut onbelangrijk hoeveel km’s je per seizoen fietst. 

Het afgelopen jaar was het minimum ingediende 135 km en het hoogste ruim 30.000 km. 

Dus je ziet het iedereen kan meedoen. 

Laten we met z’n allen proberen meer dan de ingeleverde 315.000 km van 2017 bij elkaar te fietsen. Als de 

weersomstandigheden dit jaar mee willen werken moet dat mogelijk zijn. In oktober weten we of het 

gehaald is.  

Jullie kunnen aan mij opgeven, telefonisch of per mail, als je computer kapot gegaan is. 

De stand van dat moment kan je doorgeven en de eventueel nieuwe computer met de beginstand. 

Ik wens jullie allemaal een fijn en goed fietsseizoen. 

 
Graag tot  zaterdag de 3e maart. 

Mocht je absoluut niet kunnen komen kan je met mij een afspraak maken. 

 

DUS ALLEEN OP DE ZATERDAG BIJ OSSA. 

 

Henk Veul                     072-5718975 of henkenria@quicknet.nl 
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   TC OMNISPORT - CLUBKLEDING 
 

 

           Clubkleding kan worden besteld bij Kees Mertens. tel. 0229-5714385, e-mailadres 

           cc.mertens@quicknet.nl. 

           De volgende shirts/jacks worden aangeboden: 

           Korte mouw € 37,50 

           Lange mouw € 42,50 

           Winterjack € 85 

           Windstopper € 55 
 

 

EEN DINSDAG RITJE 
 

Het was weer dinsdag en ja dan gaan we weer op pad. Vorige week de hele week regen 

regen en nog meer regen, dus de fietsen bleven op stal.                                                                                           

Maar deze dinsdag 28/11 wel veel bewolking en er kon een buitje vallen. 

We wilden na een weekje rust weer de fiets in beweging zetten en zodoende eerst de 

hond uitlaten en jawel, regen maar tegen een uur of 9 via buienradar zag het er wel 

redelijk uit, wel regenjas mee, brood mee en op naar OSSA. 

Daar zat onze voorzitter die de hond kwam tonen maar niet mee ging.  

En Piet die ook wel weer even weg wilde na een week niks doen. 

Ondergetekende en ja hoor, we waren met nog vijf man.Om 10 uur op de fiets, eerst 

wilde Piet richting de Zaan maar de wind was  wel degelijk west en dan is Egmond een 

beter idee,dus op naar  Egmond aan Zee via Alkmaar, Bergen waar  we met tegenwind 

toch op een 28/29 km. bij “Santiago” belanden (we wilden niet te veel km rijden ) waar 

we aan de koffie en ook een lekker appelgebakje met echte slagroom werden 

getrakteerd door Hans, heerlijk. 

Na de koffie weer op de fiets, de temperatuur was binnen erg lekker en dan is het wel even schrikken om 

weer buiten weer op de fiets te klimmen maar het ergste, tegenwind hadden we gehad, en tot nu toe geen 

spat regen Op de terugweg het links af bij het Woud door een mooi stukje duingebied en zo kom je dan uit 

in Bergen aan Zee. 
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Daar weer de duinen opgezocht en toen we onder de bomen reden zijn we even gestopt voor een buitje 

hagel. Duurde niet lang en na een paar minuten weer verder richting “ El Primo” en via een deel van de 

tunnelroute richting Koedijk op naar het Geestmerambacht alwaar ik de groep verliet om naar  

Nw Niedorp te gaan. Zelf ben ik droog thuisgekomen, van de Heerhugowaarders weet ik het niet.  

Maar ik was nog geen 10 minuten  thuis en ja hoor regen en ook niet zo’n klein beetje, ook dus mooi op tijd 

en de teller stond op 79 KM. 

Al met al bleek maar weer eens, de thuisblijvers hadden ongelijk  

Gerard 
 

NTFU - LEDENPAS 
 

Leden krijgen geen nieuwe pas meer van de NTFU, de pas die je hebt blijft geldig.Een nieuwe kan 

worden aangevraagd voor € 5. De NTFU werkt ook met een digitale ledenpas. Op de website 

fietssport.nl kun je hiervoor een account aanmaken. Door je lidnummer in te voeren krijg je een 

barcode. Door de barcode op je mobiele telefoon te laten scannen kun je bij de inschrijving van 

een toertocht de NTFU-ledenkorting krijgen. 
 

 

WILLEM VAN MUISWINKEL 

We hadden een feestje bij een collega van mij samen met de andere collega’s en echtgenotes. Het kon er 

toen nog wel eens luidruchtig aan toe gaan, maar gastheer Dico waarschuwde ons niet al te veel herrie te 

maken anders kreeg hij het aan de stok  met de buurman, “Mijnheer van Muiswinkel” (!). 

Die woonde in de bungalow  naast hun en Mijnheer van Muiswinkel  

zat in  de gemeente raad voor het CDA  Daar hoorde ik voor het 

eerst zijn naam. 

Jaren later kwam ik hem tegen op de racefiets, maar toch vooral op 

de ijsbaan . Wij schaatsten beiden bij de Draai.  Willem kwam uit 

Zeeland en ik wel een heel klein beetje die kant op, maar ben geen 

echte Zeeuw.                                                                                                                          

Toch zei Willem altijd  “  Ons Zeeuwen  ben zuunig, hé Remi”. 

 

Op de fiets was ie altijd wat voorzichtig, wat onwennig maar……. 

op de schaats !! Een natuur talent. Toch op zeer hoge leeftijd deed 

hij altijd nog mee met de “honderd ronden”.  

Let op, Mijnheer Willem van Muiswinkel is van 1930. (!) 

Hij is deze winter ook gestopt met het schaatsen omdat hij ook de 

zorg heeft voor zijn ernstig zieke vrouw. Hij kan niet meer zo lange 

tijd van huis. 

Wij wensen Willem en zijn echtgenote veel sterkte in het verdere 

leven. 

Een klein pluspuntje voor de fietsclub, de gemiddelde leeftijd wordt                                     

wat lager.                                                                                                             “zuunig…!” 

Remi. 
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ONZE……. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Clubkampioen 2017:      RIA KAPTEIN    15.126 kilometer. 

 

                                                 RIA VEUL           12.318 kilometer   
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                                                                                                                                                             RIA GROOT 

                                                                                                                                                                     8.128 kilometer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SJAAK BLEKER 
                                                31.837 kilometer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                              DIRK VOSKAMP 

                                                                                                                                         18.403 kilometer 
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                                                                                                                              SJAAK GROOT 

                                                                                                                                    16.730 kilometer. 

N 

 

                                     GEZOND 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

     REMI WIELAARD                     PIET HITTEMA 

    EN ALLEN BEZORGERS VAN DE OMNIBUS 
 

 

 

FRANS WIT  reed 74 ritten voor Omnisport. 
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 KHENK VEUL 
      goed voor totaal  350.000 km.350. 

000                                                                                                   
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D            DIRK VOSKAMP        totaal 300.ooo kilometer. 
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                                                                                               NICO APPEL     -  120.000 km. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         RIA KAPTEIN –  40.000 km. 
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   Totaal km's Aantal km Totaal km's 
Nr. Naam  t/m 2016  in 2017 t/m  2017 

      
1 Sj. Bleeker  760.529 31.837 792.366 
2 R. Veul  431.673 12.318 443.991 
3 K. Mertens  352.781 4.289 357.070 
4 H. Veul  348.758 6.080 354.838 
5 Sj. Groot  318.364 16.730 335.094 
6 H. Groenewoud  321.818 3.178 324.996 
7 D. Voskamp  299.690 18.403 318.093 
8 C. Janssens  258.862 14.156 273.018 
9 F. v. Dongen  243.764 11.288 255.052 

10 J. Leijen  239.271 5.473 244.744 
11 R. Groot  214.595 8.128 222.723 
12 C. Groot  179.149 6.182 185.331 
13 J. Zuurbier  172.737 2.203 174.940 
14 C. Zut  155.889 0 155.889 
15 M. Brugman  141.746 3.286 145.032 
16 H. Nierop  134.082 2.554 136.636 
17 N. Appel  122.253 2.857 125.110 
18 J. Loos  112.670 7.271 119.941 
19 H. Oudhuis  116.000 0 116.000 
20 P. Pranger  111.011 4.902 115.913 
21 C. v. Langen  92.306 8.390 100.696 
22 W. Vodde  94.403 4.076 98.479 
24 N. v.d. Laan  92.585 2.842 95.427 
25 J. Tromp  91.329 0 91.329 
26 A. Ottenbros  90.876 0 90.876 
27 G. v.d. Hoek  83.196 6.651 89.847 
28 P. Hittema  89.360 0 89.360 
29 J. de Groot  87.255 0 87.255 
30 W. v. Muiswinkel  76.367 135 76.502 
31 G. Mul  66.230 8.138 74.368 
32 B. Meijer  71.881 1.728 73.609 
33 H. Hes  66.027 2.568 68.595 
34 A. Geluk  68.441 0 68.441 
35 A. Meijer  62.727 1.934 64.661 
36 T. Stoop  57.272 0 57.272 
37 W. Bakker  50.703 4.963 55.666 
38 F. Wit  45.690 9.095 54.785 
40 R. Kramer  53.213 0 53.213 

 R. Wielaard  52.183 0 52.183 



 

 

41 
 

42 
Sj. Oudhuis  42.032 9.357 51.389 

43 T. Bijman  45.405 0 45.405 
44 J.Rutte  40.638 3.266 43.904 
45 R. Kaptein  28.440 15.126 43.566 
46 C. Botman  41.400 0 41.400 
47 B. Koelman  25.788 7.641 33.429 
48 N. Nierop  31.357 1.642 32.999 
49 Th. Berkhout  25.418 5.332 30.750 
50 P. Voskamp  29.104 822 29.926 
51 A. de Block  23.146 5.983 29.129 
52 J. Drommel  25.449 3.391 28.840 
53 A. de Wit  18.326 7.541 25.867 
54 J.Pielkenrood  13.806 7.398 21.204 
56 H.de Jong  10.025 5.490 15.515 
57 P.van der Meulen  10.052 5.030 15.082 
58 H. de Vries  12.185 0 12.185 
59 C.Aalders  6.501 4.864 11.365 
60 H.Vriend  3.745 4.073 7.818 
61 S.Vlaar  0 6.795 6.795 
62 S. de Reus  6.050 0 6.050 
63 A. Breed  5.350 0 5.350 
64 I. Winkel  5.025 0 5.025 
65 P.Zut  0 4.224 4.224 
67 F. Oudhuis  2.221 1.467 3.688 
68 W.Ganzenvoort  0 2.912 2.912 
69 T. Boekel  1.880 0 1.880 
70 P. Pluister  1.570 0 1.570 
71 P.IJdema  0 1.307 1.307 
72 A. Winkel  755 0 755 

      
      
 Totaal generaal  6.883.354 315.316 7.198.670 
      
      
 Opgesteld door Henk Veul     
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Bedankjes:     Dhr. en Mevr. Meier      Heerhugowaard. 

                            Dhr. W.v.Muiswinkel – Schoorl. 

                            Dhr. C.Zut.   Heerhugowaard. 

 
“Zijn jullie dat gewoon daar in Utrecht, om buiten aan de deur te blijven staan?”. 

De eerste woorden die Co aan mij richtte toen ik daar stond aan de deur in de Ruysdaelstraat. Ik woonde 

net enkele dagen in Heerhugowaard en ging mij opgeven als lid bij de toerclub Omnisport. Ik was daarvoor 

lid van de toerclub uit Utrecht die toen de Volharding  heette. 

Voordat er verder nog een woord viel, zaten we binnen aan de net in gebruik genomen huisbar. Ik voelde 

me daar gelijk thuis. Wat een gemoedelijkheid, zo anders dan die wat stugge Utrechters. 

“Mijn Persoontje” , misschien wel de laatste echte postbode die bij ons in de wijk de brieven bezorgde. 

Ik herinner mij ook nog de eerste postbode in mijn leven. Een klein mannetje met grote snor, in  een zwart 

uniform met pet en van die mooie hoge metalen hoofdletters PTT. En hij droeg een immens grote leren 

tas. (of leek die zo groot omdat hij zo klein was) . De huizen op de dijk waar ik woonde in mijn 

geboortedorp stonden nogal een eindje uit elkaar. Dat gaf de postbode mooi de gelegenheid om de toen 

nog gebruikte “briefkaarten”  te lezen. “Nou juffrouw Wielaard, er is weer bericht van het eiland”.  

Mijn moeder kon daar de pest over in krijgen. 

 

De families Ottenbros, Burger en Zut waren vanaf het begin onverbrekelijk verbonden met Omnisport en 

de Omnibus. De keuken van moeder Ottenbros was legendarisch. 

Co is een organisator en bestuurder in hart en nieren. 

En nu geen “mijn persoontje” meer tussen de wielen! 

Co en Riet bedankt voor alles !! namens de “ oude Stomp”. 

Remi.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij, Piet Hittema en Remi Wielaard kregen bloemen aangeboden van 

Het Bestuur voor het werk dat wij, altijd met plezier, hebben gedaan 

voor de Omnibus. 

DANK ! 
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De Tocht van Jaap en Ria                                                                  deel 3 en slot. 

 

 Onderweg had ik van een Nederlander die daar al jaren  woont begrepen dat er in het Baskenland veel 

werkeloosheid is. Nou laten ze die toppen in de gaten gooien dan wordt het wat vlakker, dacht ik op dat 

moment. Toch maar niet, want de natuur en het landschap is juist door die bergen prachtig. 

                                                                                                                                                                                                                              

23 juni    

We zijn nu in Lourdes om te bidden voor alle zondaars en wat te fietsen in de Pyreneeën.      

Toen we hier aankwamen was het 35 graden en de volgende dag ook, dus geen weer om te fietsen.        

Toen ik in 2002 voor het laatst in Lourdes was ,Remi en Trees Wielaard als verzorgers en begeleiding.            

Ton Oudhuis, Hans Weel, Willem Vodde en Jaap de Groot waren op de fiets vanuit Heerhugowaard naar 

Lourdes gefietst. Toen was het zo koud dat we niet konden fietsen in de Pyreneeën. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                             

Uiteindelijk met een dag mooi weer de Col 

du Tourmalet beklommen. Nu dus blaf heet. 

Vandaag is het beduidend minder warm. De 

temperatuur is gelekderd van 35 naar 20 

graden, dat kan hier dus ook. Het miezerde 

wat maar dat mocht geen naam hebben. 

Dus een dag om de fiets te pakken en de 

Pyreneeën in te trekken. Ik voel mij hier Jaap 

in de chocoladefabriek, bij wijze van 

spreken. Als je van klimmen in de bergen 

houd, dan zit je hier goed. 

Zoek maar uit: Col de Bescuns 515 m., Col de 

la Croix Blaance 820 m.,Col des Lingous 

525m.,Col Hautecam 1617 m.,                      Col 

du Tourmalet 2115 m., Luz Ardiden 1720 m., Col des Borderes 1156 m., Col de Soulor 1474 m.  

Col d’Aubisque 1709 m., Col de Spandelle 1850 m., Col des Tentes 2208 m., Troumouse 2092 m,. 
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 Dus wat wil je nog meer? In het verleden heb ik meerdere van de grote cols beklommen, maar de jaren 

beginnen te tellen, dus rustig aan beginnen. 

Vanuit Lourdes gestart voor 

een rit van 70 km. met een 

Col des Bescuns 515 m.  

Tijdens de rit was er veel 

klimwerk, wat nergens 

benoemd wordt. Een pittig 

ritje dat uiteindelijk een 

kuitenbijter bleek. 

Maar een goede warming up, 

voor hopelijk meer!. 

 

Sorry Jaap dat ik dit verhaal  

even onderbreek:  

Maar die tocht van jou en je 

maten was voor ons, Trees en 

ik, een onvergetelijke reis. Op 

donderdag 16 mei vertrokken 

vanuit het Kruis, waarbij 

pastor Ingo Molenaar ons de 

zegen gaf en vergezeld door 

een heerlijk zonnetje, op naar 

de eerste etappe plaats 

Ulvenhout.Ik ga geen verslag 

doen van deze tocht, maar jij 

bent nu met verhaal belandt in Lourdes. Toen ons einddoel. En de 

eerste avond, de tenten stonden nog maar net, nog met het eerste 

biertje in de hand, Ton in zijn zwembroek,zochten we al naar de 

contouren van die Tourmalet.Ja, daar moet ie ergens liggen. En 

daarmee was de nervositeit begonnen. De hele reis had die fiets 

van mij in die bus gestaan, zou ik hem er nu uit halen voor die 

beklimming van de Tourmalet. M’n hele lichaam was nog ingesteld 

op het opzetten en weer afbreken van die tenten. M’n gedachten 

waren nog steeds bij het boodschappen doen. Maar ik kon deze 

kans niet laten liggen. Reeds meerdere malen was ik naar boven 

gefietst, met maatjes als Rob v.d.Dobbelsteen, Gerard Beukers, 

met de Omnisporters Kees Mertens en Hans Oudhuis , Hans Hes 

e.a.Maar……verstandig was het niet! 

Nadat we in Heerhugowaard waren vertrokken met prachtig weer, was het onderweg steeds slechter 

geworden.”t Werd koud en nat, maar deze dag, de dag van de beklimming was het prachtig. Hoopvol op weg, 

maar in Luz St.Sauveur lag ik al hopeloos achter. Maar wat een geluk, om de een of andere reden waren jullie 

gestopt bij een parkeerplaats. Hier kon ik even bijkomen en weer voor korte duur aansluiten. Na een aantal 

kilometers is er een enorme bocht waarbij je de concurentie ver boven je kunt zien rijden. Na die bocht komt het 

steilste stuk en hier moest ik er af.Voor de eerste keer in mijn carrière. Ik ga aan de kant van de weg 

zitten,geniet toch van het uitzicht en eet een Mars. Ben ik verstandig bezig…nee! Ik stap weer op en weet dat 

die eerste meters loodzwaar zijn. Even voor de top komt Hans me tegemoet fietsen, goed bedoeld maar het 

breekt het moraal. Ik kom toch boven, rust wat uit en denk, ben ik verstandig bezig…ja! 
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In de afdaling kan ik mijn hart ophalen, de eerste 150 meter denk ik nog aan vrouw en kinderen daarna is het 

concentreren op de weg en het verkeer,dan proberen die de Groot met zijn grote lichaam in de bochten te  

passeren. Maar op de rechte stukken komt hij weer aan denderen. Bij een gaanderij staat er een kudde koeien 

op de weg. Met een noodvaart laveren we tussen de dieren  door. Op die momenten hebben we de woorden 

van pastor  Ingo Molenaar, als “tussen persoon” hard nodig.        

 

Bij de eerste huisjes van het dorp St.Marie de Campan, 

passeren we rechts van de weg het huisje van smid Joseph 

Bayle.In 1910 brak Eugène Christophe tijdens de afdaling 

van de Tourmalet zijn voorvork, liep 14 km .naar het dal 

waar hij bij de smid, zelf zijn voorvork ging repareren. De jury 

van de Tour de France keek toe dat ie niet geholpen werd 

door de smid. 

Op het pleintje in St.Marie de Campan komen weer samen. 

De laatste 35 km. terug naar Lourdes is redelijk vlak, ik 

herinner me hier niets meer van, maar het zal wel een  

                                                                                                  lijdensweg zijn geweest voor mij.                              Remi. 

 

                                                                         25 juni. 

                                                                           Het is wat mistig vanmorgen, maar ik heb snode plannen. Ik  

                                                                           wil twee grote Pyreneeën bergen beklimmen. Dat zijn een  

                                                                            minder bekende, de Col de Spandelles, 3178 meter hoog en de 

                                                                           Soulor, die is 1474 meter hoog. De route is 59 km. lang. Op de route 

kaart die ik hier gekocht heb, is de start in Argeles Gazost, dat ligt 15 km. vanaf onze camping. Wel leker 

om los te rijden en dan is de eerste klim naar de Spandelles. Dat werd een klim van 20 km. Er waren 

gelukkig enkele vlakke stukken bij zodat daar even de druk van de3 pedalen kon. Maar het tikte toch aan. 

Toen ik boven was brak net de zon door, dat leverde hele mooie plaatjes op. 

 

De dalen bedekt met mist en de toppen van de bergen er boven uit, prachtig. De afdaling naar Femieres 

was 4,5 km. sterk dalend en mistig dus flink in de remmen. Toen de klim naar de Soulor. Op de grafiek was 

te zien dat deze 7 km. was. Nou als je eerst 20 km. moet6 klimmen om op 3178 meter te komen, dan zegt 

het genoeg hoe zwaar de klim is om in 7 km. naar 1474 meter te komen.  
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Over stijgingspercentages zal ik het niet hebben, meerdere keren moest ik  even van de fiets af om bij te 

komen en me op te laden. Total loss was ik boven, waar de zon weer scheen en ik een uitgebreide rust 

nam.  

 

scheen en ik een uitgebreide rust nam.                                                 

De afdaling naar Argeles Gazost was  nog 19 km. maar 

ergens halverwege zag ik een bordje staan richting 

Lourdes, daar moest ik heen en niet meer terug naar het 

startpunt, zo kon ik een stukje afsnijden. 

Toen ik bij Ria op de camping terug was stond de teller op 

79 km. Op de terugweg , vlak bij de camping, stond langs 

de weg een mobiele kippengrill. Ze waren klaar en heet dus 

een in de rugzak en naar huis. Reken dat dat lekker was na een zware maar mooie dag. 

 

2 juli. 

Na twee dagen met veel regen, nu maar weer eens op de racefiets. Door dit gebied dat de Dordogne heet. 

We verblijven nu in Rocamadour, als je eens in de buurt komt, zeker een bezoek waard. Dit dorp dat met 

kasteel en grote kerk tegen en in de rotsen is gebouwd, hoog boven de vallei. 

Ik had een route van 77 km. in elkaar geknutseld. Deze route volgde ik vele D-wegen die in Frankrijk goed 

worden aangegeven. 

 

Vanaf Rocamadour naar 

Cales door een vallei met 

aan beide kanten hoge 

rotsen, een pracht van 

een afdaling, naar 

Mayronne waar ik de 

rivier de Dordogne 

overstak. Vanaf hier 

werd het klimmen maar 

niet steil, een heerlijke  

klim voor dit bejaarde 

mannetje. Door een 

landelijk gebied naar 

Martel. En vervolgens via verschillende plaatsjes naar Carennac, waar ik flink afdalend de Dordogne weer 

tegenkwam. Uiteraard vanaf de rivier weer omhoog, maar ook nu geleidelijk. 

Via Miers en Alvignac bereikte ik weer Rocomadour, na 79 km. Een lekkere rit met niet te zware 

beklimmingen. Een mooi gebied om te fietsen! 
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5 juli. 

We bevinden ons nu in Le Mont Dore in de Auvergne, 40 km. onder Clermont Ferrand. Hier wilde ik ook 

wel eens fietsen. Al vele berggebieden gehad in mijn fietscarrière, maar hier nog nooit geweest. Gister bij 

de toerist office een kaart opgehaald. Daar stonden vele routes op in dit gebied. Vele toppen stonden erop 

waarvan de bekendste voor mij de Puy de Dome, 1465 meter. 

Die was te ver vanaf de camping. In de buurt van de camping was een route die door Le Mont Dore kwam, 

die uitgezocht, 80 km. lang. Door het massief du Sancy. 

                                                                                                                                   Te beginnen met een klim van 10 km.,      

                                                                                          naar de top van de Col de la Croix        
                                                                                          Saint Robert , 1451 m. hoog.                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

In het begin zwaar, later werd het lichter. 



           -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -              22                                                                                                   
 

 

Even flink uitblazen boven en wat drinken, de temperatuur was 30 graden. Een mooie afdaling volgde. 

Verder op en af met beklimmingen die geen naam hebben, maar wel zwaarder werden. Naar verschillende 

dorpjes, met mooie Franse namen, zoals Besse et Saint Anastaise – Moneaux – Courbange – Le Verdier  -

Picherande – le Tour de Auvergne. Al dat klimmen en dalen begon mij aardig op te breken. De laatste 5 

km. ging weer pittig omhoog zodat ik het behoorlijk moeilijk kreeg en van de fiets af moest. En even op 

een steen uitrustte, toen kwam de gedachte bij me op dat we vroeger toch heel wat meer aankonden. 

Twee dagen door de  Ardennen jakkeren, op en af, 200 km. per dag. Nu heb ik mijn taks met deze 80 km. 

Maar gelukkig ik kan het nog. En vind ik er altijd weer plezier in. De zwaarste tochten hebben de mooiste 

herinneringen. Ik kwam bekaf op de camping aan. De jaren beginnen mee te tellen, daar kom ik steeds 

meer achter. Na de koffie en een biertje was de meeste vermoeidheid weer weg. 

 

11juli 

Inmiddels zijn we een eindje teruggereden, richting Nederland. 10 km. van Auxerre hebben we een 

camping gevonden. Die ligt aan het kanaal Nivermais, dat kanaal is vroeger aangelegd voor de 

scheepvaart. Over een lengte van 60 km. zijn vele sluizen gebouwd om het waterniveau te reguleren, van 

de naast gelegen rivier de Yonne. De scheepvaart is nu recreatieve vaart en langs het hele kanaal ligt een 

fietspad. Dat heb ik de laatste 2 dagen met Ria verkend, maar beide dagen keerden we eerder terug 

vanwege onweersbuien. Vandaag gaat Jaap fietsen langs het kanaal Nivermais. Nu naar Clamenci dat ligt 

op 50 km. 

en via het heuvelland terug. Bij de start regende het 

licht, zo weinig dat als een tweede spat viel de ander 

alweer opgedroogd was. Na 25 km. was het helemaal 

droog en klaarde het weer steeds op. Het fietste 

heerlijk rustig, zelfs enige grote rotsformaties langs 

de route, dat had ik niet verwacht. Bij Clamenci 

aangekomen ben ik eerst 10 km. terug gereden naar 

Coulanges sur Yonne, om bij de N151 te komen, die 

heb ik 10 km. gevolgd tot aan Courson les Carrieres. 

Waarna het heuvelland in waar vele hectaren graan 

verbouwd 

worden. 
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Ook enkele velden met zonnebloemen kwam ik onderweg tegen. 

Via allerlei kleine dorpjes ging de weg 

door de heuvels. Ik was wel wat 

geklommen maar de afdaling die 

volgde was heerlijk 10 km. lang. Dat 

is eens wat anders dan klimmen met 

een gangetje van 45 ging ik fluitend 

naar beneden. Dat deed me denken 

aan de renners in de tour, die rijden 

gemiddeld ook zo hard. Na 90 km. 

was ik terug op de camping, genoten 

van weer een goede rit. 

 

14 Juli.  

Jaap kreeg weer de kriebels, we zijn in de Ardennen, in de plaats Bouillon, net bij de Franse grens. En daar 

kan je mooi fietsen dat weet ik uit het verleden maar al te goed. Een omgeving kaart gehaald bij het 

bureau voor toerisme. Daar stonden al meteen een paar opvallende plaatsen op, Florenville en 

Monthermee. Naar deze plaatsen reden we in het verleden vanuit Heerlen. 200 km. heen en volgende dag 

200 km. terug. Nu heb ik dat niet gedaan (zou het ook niet meer kunnen). De omgeving  biedt hier veel 

moois om te fietsen. Dus een route uitgezet, eerst stroom afwaarts langs de rivier de Semois.  

Eerst klimmen naar Corbion, dan dalen naar 

Poupehan en zo vervolgens. Zodat je soms langs 

de rivier reed en daarna de rivier en de dorpjes 

ver onder je zag. Dat ging zo door tot Vresse- 

sur-Semois. Waarna ik de rivier verliet en verder 

mijn weg zocht door België. Tot Oizy kon ik mijn 

route prima vinden, daarna werd het minder. 

Soms moet je hier op een splitsing of kruising 

omkijken voor een aanwijzing, dat was me wel 

bekend. Maar nu kon ik niets vinden. De Belgen 

waar ik het aan vroeg in mijn beste Frans (en dat 

is niet best. Je zit hier in Franstalig België). 

Stuurden me zowel links als rechts op, totdat ik het helemaal niet meer wist. Nog eens goed op de kaart 

gekeken en een alternatieve route 

gevonden. Wel over wat grotere wegen, 

maar het was niet anders. Uiteindelijk 

kwam ik na 87 km. weer in Bouillon terug. 

Nu nog 1 km. klimmen naar de camping. 

Daar aangekomen is het steil afdalen om 

op onze plaats te komen, pal aan de rivier 

de Semois. Een mooie rit met wel enige 

problemen met de rouite te vinden. Of dat 

ook met de leeftijd te maken heeft? Ik 

weet het niet. Maar een keer gedwaald 

betekend niet dat het iedere keer zo is. Dat he4b ik deze maanden wel bewezen. Ik hou het op de kaart en 

nog geen navigatie op de fiets. 
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16 Juli 

Vandaag is het goed weer om te fietsen in de Ardennen. Ik heb al een paar keer teruggegrepen naar de tijd 

dat we vanuit Heerlen naar allerlei steden in de Ardennen fietsten, waarvan er een Florenville is. Vandaag 

ga ik maar eens kijken of ik deze stad kan vinden, op de kaart was het niet zo moeilijk. Maar ik wil niet over 

de grote wegen rijden. Deus een route uitgezet nu stroomopwaarts van de rivier de Semois, over witte 

weggetjes.  Na 14 juli hoop ik dat het nu beter gaat. Deze keer ging het prima, ik kon de route zo rijden als 

ik hem had uitgezet (dus ik kan het toch nog).Er zat alles in wat het fietsen in de Ardennen aantrekkelijk 

maakt. Steile klimmen, lange klimmem, mooie uitzichten, door bossen en langs rivieren, over hoogtes en 

het boerenland en uiteraard mooie afdalingen. In de nabijheid van de rivier bereikte ik Florenville.  Hier 

heerlijk op een terras mijn broodje en de bestelde koffie genuttigd; de inwendige mens moet niet vergeten 

worden. Op de terugweg reed ik binnendoor, zodat ik niet alles langs de N83 hoefde te rijden. De laatste 

fietstocht van deze vakantietrip. Het was een goede en mooie afsluiting. Ik heb ervan  genoten. Na 74 km. 

was ik terug op de camping waar Ria deze keer nog niet was, zij was nog even in de stad, prima toch. 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het was weer heel veel fietsplezier en heel veel moois gezien. 

 

Waarom stap je steeds weer op het zadel ? 

Om te genieten van het fietsen en de omgeving. Je beleeft iedere meter. Mooi en minder mooi, zwaar en 

minder zwaar. Je ruikt de omgeving, fris en minder fris. Je beleeft de natuur met al zijn verschillen. Je 

wordt ermee geconfronteerd. Je ervaart de snelheid en de vrijheid. Daarbij gaat het om het beleven van de 

kilometers en niet om de meeste kilometers. Het gaat om het fietsplezier en niet om de roem. Je voelt de 

inspanning van je lichaam dat is soms minder prettig. Maar na enige rust voelt het wel weer prettig. De 

ritten waar je het meest hebt afgezien blijven het langst in je herinnering en geven de mooiste verhalen. Je 

voelt je gezondheid en dat is een zegen, dat ben ik mij bewust. Dus geniet er van zolang je het nog kan. 
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TOCHTENPROGRAMMA 2018 – TC OMNISPORT 
                                                                                     

                                                                                            Soort                                         Start                   

     Datum                           Tocht                                 Tocht           Afstand            Lokatie                 Starttijd 

Za.    3 Mrt.      Openingsrit/Snerttocht               GTT               50 km.              OSSA                   10.00 uur. 

 

Tevens is er de mogelijkheid om af te melden voor een sterrit tussen 12.00 3n 13.30 

 

Zo.  18 Mrt.       Blauwe Reigertocht                     GTT                60 km.            OSSA                   10.00 uur. 

 

Zo.    8 Apr.       46 Dorpentocht                              GTT              125 km.            OSSA                   08.30 uur 

                                                                                              GTT                 60 km.           OSSA                  10.00 uur. 

 

Zo.    6 Mei        Lisse                                                   GTT                120 km.           OSSA                  08.30 uur.                                          

 

Za.   19 Mei       Omnisporttoer                               GTT                150 km.          OSSA                   08.00 uur. 

 

Za.   2 Juni        sponsortocht Kinderhuis Samuël                   100 km.         SCHAGEN           09.00 uur. 

 

Za.   9 Juni        De Stelling van Amsterdam      GTT                120 km.           OSSA                   08.00 uur. 

                                                                                                  (fietsenverv. Vanaf OSSA naar andere lokatie). 

 

Zo.  17 Juni       Waterlandtocht                               GTT                145 km.           OSSA                  08.00 uur. 

 

Za.  18 Aug.     Waardse Tunnelroute                   VTT                  20 km.           OSSA                  11.00 uur. 

                                                                                                                          40 km. 

                                                                                                                          60 km. 

Za./Zo.  8 – 9 Sept.   Clubronde                                GTT                   ??                     OSSA                 09.00 uur 

 

Zo.  2 Sept.       Amsterdamtocht                            GTT               120 km.            OSSA                 08.00 uur. 

                              Alleen bij mooi weer! 

 

Za.  22 Sept.     West Frieslandtocht                     GTT                  80 km.             OSSA                 09.00 uur. 

 

Zo.  14 Okt.       Sluitingsrit, ter herinnring          GTT                  80 km.             OSSA                 09.00 uur. 

                               aan………. 

                     Tevens is er de mogelijkheid om af te melden voor een sterrit tussen 13.00 en 14.00 uur. 

 

Voorrijden en afspraken maken in Omnisporttenue en in overleg met de medewerkers 

tot uiterlijk 1 week voor elke tocht ! Elkaar wel informeren svp. 

 

Alle Dinsdagen:                 GTT    Circa  80 km.  OSSA 

Alleen bij droog weer !     Starttijd Maart t/m Oktober  09.00 uur. 
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Alle Donderdagen:           GTT     Circa 100 km.   OSSA 

Alleen bij droogweer !       Starttijd  Maart t/m Oktober   09.00 uur. 

 

Verklaring soort tocht:    GTT – groeps  toertocht. 

                                                  (V) TT –Tevens bieden wij de mogelijkheid om individueel te rijden ! 

                                                                   Routes kunnen op de aangegeven starttijden opgehaald worden!  

                                                                  Afmelden na de ritten bij de toerleiders.  

 

Om in aanmerking te komen voor het Clubkampioenschap in de dames en heren categorieën, 

dient men aan minimaal 8 ritten van T.C.Omnisport te hebben deelgenomen. 

 

Getracht zal worden om ook eens vanaf een andere startlokatie te vertrekken. 

Mogelijkheden genoeg om buiten Noord-Holland iets te ondernemen. 

De info wordt dan wel via de eventuele organisator in de Omnibus geplaatst. 

 

Kees Mertens,    14 januari 2018. 
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SAMEN UIT – SAMEN THUIS    
 
Veiligheid voorop bij het fietsen in een groep 
 

Fietsen op de openbare weg wordt een kunst op zich, door de toename van het 

aantal verkeersdeelnemers. Een aantal van onze leden heeft dat reeds aan den 

lijve ondervonden  

Het rijden in een groep vereist nog meer van de fietser. Hoewel er geen exacte 

cijfers zijn, is het algemeen bekend dat de meeste ongevallen gebeuren in een 

groep.  

Voor de stuurgroep is dit reden genoeg om eens extra aandacht te vragen voor 

zaken die  

het veilig én fietsen in groepsverband kunnen vergroten bij onze clubritten.  

Natuurlijk is het gezellig om met de fietser naast je te kletsen over het fietsen in al zijn vormen. 

Een sociaal gebeuren dat de wielersport een extra dimensie geeft.  

Maar belangrijk is dat je geconcentreerd en alert blijft fietsen in een groep.  

Goed opletten voorkomt plotseling remmen of van de lijn afwijken. Veel ongevallen in een 

toerpeloton gebeuren vaak door onverwachte omstandigheden.  

Plotselinge uitwijkmanoeuvres en remacties zijn vaak reden voor valpartijen.  

Hieronder vindt u een aantal tips voor het veilig fietsen in een groep 

 

We houden rekening met elkaar dus:  

 
1. Geef berichten  door die van voorrijders of achterrijders komen. 

2. Als iemand het tempo niet aan kan laat de toerleider (of assistenten) de betreffende 

persoon op de tweede rij fietsen en/of wordt het tempo aangepast 

3. Er wordt altijd met de handen op of bij de remmen gereden  

4. Rijd nooit tussen de achterwielen van je voorgangers 

5. Rijd nooit links van de as van de weg of van een fietspad met tweerichting verkeer 

6. Als men in de berm rijdt niet de weg/het fietspad weer oprijden maar remmen en  stoppen  

en voorzichtig de weg weer op gaan 

7. Niet mobiel bellen (of andere apparatuur) bedienen tijdens het fietsen  

8. Bij pech (bv lek) rijdt iedereen naar een veilige plek. Ga, indien mogelijk,  

van de weg of fietspad af. Er wordt gewacht en geholpen bij de reparatie  

9. Bij versmallingen of tegemoet komend verkeer op smallere wegen achter elkaar fietsen na 

teken/oproep van de voorrijder 

10. Gaan we achter elkaar fietsen dan laat altijd de linker man/vrouw zich afzakken. Hij/Zij 

doet dit door de pedalen even stil te houden; dus niet door te remmen. 
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Laten we het motto “Samen uit, samen thuis” hoog houden!! 

 
Dit betekent ook dat we samen vertrekken van OSSA en daar ook weer samen terugkomen. 

Heeft ook te maken met het respect voor degenen die de tocht georganiseerd hebben.  

En het is verder aan iedere deelnemer om nog even na te kletsen en wat te drinken of direct 

huiswaarts te gaan. 

Willem Vodde 

 

28 
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