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NTFU-LIDMAATSCHAP
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

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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- BESTUURSPEN
3 DE
Er zijn al veel mooie dagen geweest, en hopelijk komen er nog veel meer, dus er kan volop gefietst
worden.
De samenwerking met de Stichting Nut, die met ons een sponsortocht wil organiseren verloopt goed en
het evenement vindt op 23 juni plaats.
Jan Loos, een van de langst lid zijnde Omnisporters, bivakkeert tegenwoordig regelmatig in
Spanje en wil met Omnisport daar een buitenlandse tocht houden. We zijn benieuwd naar zijn
plannen.
Voor de Clubronde hebben zich 20 leden ingeschreven, dus we gaan met een mooi aantal naar
Baarle-Nassau.
Bij OSSA staan heel enthousiaste vrijwilligers achter de bar. Het zou leuk zijn als jullie na afloop van een
tocht wat bij ze drinken. Dan staan deze mensen er niet voor niks.
Iedereen heeft inmiddels vast wel gehoord van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG),
bescherming van persoonsgegevens die per 25 mei 2018 ingaat. Om hier als TC Omnisport aan te voldoen,
volgen wij een tool, stappenplan, die ons wordt verstrekt door de NTFU, en waarmee we een verklaring
kunnen aanvragen bij de Stichting AVG.
Nou dan zijn jullie weer op de hoogte van wat feiten. Fijne zomer met veel fietsplezier.
Groeten,

Ruud
Geen Omnibus ontvangen ?
Stuur een e-mail naar secretariaatomnisport@hotmail.com

Nieuwe Leden:
Dhr. R.J.Post
Mondriaanlaan 73 – Heerhugowaard

Dhr. J.H.L.DeHaan
Ammerdorfferstraat 45 – Ursem

Welkom bij Omnisport en veel fietsplezier gewenst.

OPEN BRIEF….
Hans Hes.
Open brief van Hans Hes in reactie op besluit de Omnibus alleen nog digitaal te
verzenden.

Beste Bestuur,
Ik kom toch nog even terug op de jaarvergadering van afgelopen vrijdag 5 januari en dan speciaal over het
afschaffen van de papieren Omnibus.
De omnibus is vanaf het begin van het bestaan van Omnisport uitgebracht. 445 nummers en de 47ste
jaargang staat op de 3 blz. vermeld. Een blad wat leden met elkaar verbindt.
In de laatst jaar vergadering werd daar zomaar een streep doorgehaald. Alleen om financiële reden. Het
opheffen van de papieren Omnibus was niet eens geagendeerd. Werd zomaar even tussen neus en lippen
door gemeld tijdens de begrotingsbehandeling. Achteraf gezien vind ik dit niet correct dat het bestuur op
deze wijze de papieren Omnibus “de nek” omdraait. Het bestuur had dit in de uitnodiging als agendapunt
moeten opnemen, zodat de leden vooraf hun mening hadden kunnen vormen. Ook had het bestuur dan
kunnen aangeven waarom dit voorstel is gedaan. (kosten Eur 10 per lid/per seizoen). Maar nu
werd met een poep en een scheet het opheffen van de Omnibus als onderdeel van de
begroting genomen. De aanwezige leden kregen eigenlijk niet eens de kans om hier tegen in
te gaan. Het besluit was al genomen door het bestuur en de leden mochten hier niet meer dan
3 seconden over nadenken en dan ermee instemmen (Er is niet eens over gestemd realiseer ik
mij nu).
Uit ervaring van andere clubs weet ik dat het “elektronische” clubblad niet leeft. Verhalen over tochten van
clubleden, voorbeschouwingen van tochten, dat zal verdwijnen. Het zal afglijden naar een nieuwsbrief
waarin alleen vanuit het bestuur de tochten in worden vermeld.
Vanuit het bestuur is ook niet duidelijk gemaakt wie deze “digitale” Omnibus gaat maken en is ook geen
mededeling gedaan hoe nu de contributie in elkaar gaat steken. (1e lid en 2e lid). Kortom het bestuur laat
hier steken vallen.
Maar goed het besluit is genomen. Ik mistte echter de waardering voor de mensen die jarenlang met hart
en ziel hebben gewerkt om de omnibus (eerst maandelijks en later 6x per jaar) te maken. Daar is heel veel
werk verricht door Remie Wielaard die er voor zorgde dat de lay-out er altijd strak en netjes uitzag en Piet
Hittema, die in de begin jaren heel wat rondjes om de tafel heeft gelopen om de Omnibus bij elkaar te
rapen en te nieten om daarna nog te bezorgen. In de vergadering vanuit het bestuur NIETS daarover,
terwijl Remie wel aanwezig was.
Conclusie: Ik heb veel waardering wat het bestuur allemaal doet voor de club. Veel enthousiasme, veel
inzet, maar op dit punt vind ik wel dat het bestuur heeft gefaald om de papieren Omnibus op deze wijze af
te schaffen en Remie en Piet niet in het zonnetje zijn gezet.

Groeten,

Hans Hes.

ANTWOORD BESTUUR
Hieronder het antwoord van het bestuur n.a.v. het gesprek met Hans Hes over zijn ingezonden brief

Beste Omnisporters,
Zoals jullie zien heeft Hans Hes een brief aan het bestuur gestuurd over de gang van zaken mbt tot
stoppen van de papieren versie van de Omnibus.
Drie leden van het bestuur , Kees Mertens, Frans de Wit en Piet van der Meulen, hebben inmiddels een
gesprek met Hans hierover gehad. Het bestuur is van mening dat het door Hans afgegeven signaal ook
met alle leden gedeeld moet worden.
Wij zijn het met Hans eens dat de agendering niet goed gegaan is. Het onderwerp over de Omnibus was
ondergeschikt gemaakt aan het feit dat de kosten relatief hoog zijn en is door het bestuur onvoldoende
toegelicht tijdens de ALV van 5 januari jl.
De angst van Hans dat alleen een digitale versie van de Omnibus het risico loopt af te glijden naar een
nieuwsbrief onderkent het bestuur en wij zien het als onze taak daarvoor te waken.
Verder hebben Albert en Kees een gesprek gehad met Remi Wielaard en Piet Hittema. Remi blijft zijn taak
als redacteur van de Omnibus vervullen. Piet is bedankt met een bloemetje en cadeaubon voor al die jaren
rondbrengen van de Omnibus.
We zijn blij dat Hans ons bij de les probeert te houden en hopen, met steun van alle leden,
Omnisport en daarmee de (digitale) Omnibus nog veel jaren voort te zetten.

Namens het bestuur,

Piet van der Meulen

TOCHTENPROGRAMMA JUNI - JULI
Zaterdag 2 juni: Sponsortocht Kinderhuis Samuel
Dit is een tocht vanuit Schagen en wordt georganiseerd door Stichting Sponsorfietstocht.nl
Ons lid Dirk Voskamp is al jaren Omnisporters aan het werven om hieraan mee te doen.
Vorig jaar waren we met zijn 18-en en natuurlijk hopen we ook nu op zo’n groot aantal.
De route gaat vanuit Schagen naar De Beemster en Edam en er wordt achter voorrijders
gefietst.
Ook worden kruispunten en gevaarlijke oversteken door motorrijders afgezet.
Er zijn 3 gesponsorde stops. Steeds na ca. 25 km met gratis broodjes.
De 2e stop is er gratis koffie met appelgebak.
Het inschrijfgeld, sponsoring, is minimaal € 15,==.
Het wordt een toertocht van circa 100 km o.l.v. voorrijders van bovengenoemde stichting.
De start bij het Regius College, Hofstraat 11 te Schagen is om 9.00 uur.
Verdere informatie op Stichting Sponsorfietstocht.nl. En verder in deze Omnibus !

Zaterdag 9 juni:

De Stelling van Amsterdam
Een tocht langs bekende en historische
plekken rondom Amsterdam.
De naam zegt al genoeg. Er wordt gefietst
langs bekende en minder bekende forten
die in vroeger jaren de stad Amsterdam moesten
beschermen.
Wij gaan een deel van deze verdedigingslinie van

Amsterdam fietsen.
De startplaats voor het fietsen is in Assendelft.
-circa 120 km toertocht , vertrek bij OSSA om 8.00 uur met eigen auto’s.
De toerleider van dit gebeuren is Albert Besuyen, tel. 072-8884220, en hij heeft assistentie van Sjaak
Groot en Hans Hes.
Als je op de fiets naar Assendelft wil laat het dan aan Albert weten.
Hij kan dan daar ter plekke de koppen tellen.
Het vertrek daar zal ongeveer 8.30 uur zijn.

Zondag 17 juni: Waterlandtocht
Een zeer oude tocht welke vroeger een icoon van een tocht was.
De afstand van 200 km was voor de echte kilometervreters.
In de loop der jaren is er veel gesleuteld aan zowel de route als de afstand.
Nu zal het ongeveer 145 km zijn.
De naam van deze tocht dekt de lading. We gaan door het Zaanse naar Waterland en keren
via wat mooie Westfriese plaatsjes terug naar het Heerhugowaardse.
Een prachtige afwisselende route, die zeker met mooi weer, een must is om gefietst te worden.

De toerleider is Sjaak Bleeker, tel. 072 5714975. Zijn rechter en linker hand zijn
Cor van Langen en Willem Vodde..
Om 8.00 uur wordt er weggereden bij OSSA.
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 drinken. De barmensen van
OSSA staan er dan niet voor niets!!

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.
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

46 DORPENTOCHT
Een verslag en nog wat meer….!

Bij het voorrijden hadden we nu ook nog last van de uitwerking van die griepkoorts, die
helaas lang heerste.
Piet was er herstellende van, maar Wim meldde zich nu af, vanwege die griep.
Piet had het eerste gedeelte, 2 dagen eerder zelf gereden, het 2e gedeelte gingen we
dan samen vanaf de koffie rijden , zodat we deze met z’n tweeën konden rijden.
Bij het voorrijden was de klok een uur vooruit gezet, lekker vroeg dus, maar ook met de nachtvorst.
Overdag was het lekker zonnig, met een lekkere temperatuur om te fietsen.
Het gezegde is immers "Maart roert zijn staat en April doet wat hij wil ".
Daar kwamen we met de donderdag groep ook weer achter !!.
Op de woensdag van 4 April, 14 graden met redelijk weer, voelde heerlijk aan.
Maar op de donderdag, droog met veel wind en maar 4 graden, onderweg begon het zelfs licht te
motregenen.
De buienradar was echter schoon bij het vertrek vanaf OSSA, maar het werd al heviger, zelfs
regen.
We zouden met z’n zevenen naar Den Helder gaan, maar dit werd niet gehaald.
Dan maar naar ‘t Zand na overleg onderweg, niet lachen hoor, maar ook dit werd niet gehaald,
er kwam te veel wind en het weer werd steeds guurder.
Bij Sint Maarten wederom overleg en nu zijn we maar rechtsaf naar Schagen gegaan, lekker
met de wind mee.
Hier, dure thee en koffie gedronken (2.30 en 2.40 € voor een klein kopje).
Hierna zijn we met de wind en de nattigheid in de rug lekker naar huis gegaan, de thermometer stond
onderweg bij " Het Verlaat " nog steeds op 4 graden, veel te koud !!.
Bij thuiskomst gekeken op buienradar terug, was er verdorie boven de duinen een flinke regenbui ontstaan
en deze jongde ook nog eens aan.
Wat zal dan de zondag van de tocht 8 April brengen, korte broek of de lange broek ?.
De verwachtingen waren immers wel gunstig.
De "ijsdagen " zijn immers gelukkig weg, maar de " Nacht - Vorst " regeert af en toe nog behoorlijk.
Het wordt tijd dat deze met vakantie gaat !!.
Maar dat duurt nog even, want de ijsheiligen zijn pas tussen 11 en 14 mei.
Op de dag van deze tocht, een aangename ochtend temperatuur bij de start.
We starten echter wel in de lange broek.
Het kan dus wel , dat we goed weer hebben met een tocht van OMNISPORT.
Er waren 18 deelnemers op deze rit afgekomen.
Ik kreeg Cor als medevoorrijder en Sjaak hield het achter in de gaten.
Het eerste gedeelte ging van Alkmaar naar Tuitjenhorn en Sint Maarten, daar rechtsom naar Schagen.
Vandaar door Barsingerhorn heen naar Winkel en een stukje West-Friesedijk om bij Aarstwoud uit te
komen.
Dan door de diverse dorpen heen om bij Nibbixwoud uit te komen, nu nog even door het buurtschap
"Overspoor" heen, om in Wognum voor de koffie of thee te stoppen.
Er werd daar geen warme chocomel meer besteld, de temperatuur was daar veels te hoog voor geworden.

Het terras was helaas al bezet door een andere fietsgroep, zodat een gedeelte van onze groep binnen
moest gaan zitten.
De nodige kledingstukken werden uitgedaan, zodat de meeste heerlijk in de korte broek verder gingen
fietsen.
Je kon zien dat de beentjes nog geen zon hadden gezien, allemaal witte melkflessen.
Na de pauze, richting de Hulk en Scharwoude en naar het Markermeer richting Etersheim.
Dat het mooi weer was, was te merken langs de dijk, veel fietsers en motorrijders die ook van het mooie
weer gingen genieten.
Wij togen verder naar Oosthuizen, Kwadijk en Purmerend, daar rechtsaf naar Jisp.
Bij Jisp even een korte hap en slok stop, maar ook weer even met elkander over diverse dingen keuvelen.
Jose had iets bijzonders bij zich.
Ze had een helm met aan de achterzijde een flikker lichtje erin, wat ze liet zien.
Cor vroeg of ze een date zocht, daar is het toch voor vroeg hij, het gelach vierde hoogtij.
Na het restant van de voorraad te hebben genuttigd, namen we de fietsen weer ter hand en bestegen we
deze weer voor het laatste gedeelte van de tocht.
Door Jisp en de Wormer gehobbeld te hebben, kwamen we bij de Zaan aan.
Daar lag een woonboot met op het dek allemaal kunstzinnige voorwerpen, dit was wel een opvallend
geheel.
Deze werd zeker bewoond door een kunstenaar, die zijn spullen etaleerde op het dek.
We konden hier maar kort van genieten want de aandacht ligt toch op de weg met het verkeer.
Het volgende dorp was Wormerveer, daarna Krommenie, hier langs de lintbebouwing naar
Krommeniedijk.
Nu door het natuurgebied naar Uitgeest, ook hier was het heerlijk druk met recreanten.
Vanhier op Alkmaar aan, nu helaas door de stad heen vanwege de brug werkzaamheden.
Via de Hoornsevaart en de Achtergeest op OSSA aan, nog even een oud bruintje en weer op
huis aan.
We hadden geluk op deze dag, want op de maandag, regende het weer, het mag ook wel eens meezitten
!!.
Op de donderdag van 12 april was het weer, weer zeer winderig en koud, Noordoosten wind 6 !!.
Op naar de Zingende Wielen met 12 personen,was het doel.
Het was een behoorlijke trap daarheen voor Albert en Andre, na 42 Km. dus
de koffiestop.
Albert had voor een ieder wat lekkers besteld, hij was weer een hoger cijfer
rijker geworden op de leeftijdsladder.
Tijdens de koffie was de gezelligheid weer troef, ik vertelde dat mijn geit net
2 jonkies had.
Dit waren helaas geen geitjes, maar bokjes.
Ik had ze nog niet kunnen bekijken, maar ik zag ze staand plassen.
De vrouwelijk deelneemster bij deze tocht zei, ben ik nu de geit met 11
bokken hier ??.
Ze kwam niet meer bij van het lachen, de ober keek ook lachend naar ons.
Hierna nog een rondje om Wieringen en naar Anna Paulowna, alles lekker
met de wind mee voor de resterende 60 Km.
De lente wil helaas tot op heden nog niet echt losbarsten !!.
Maar een week later is het toch tijdelijk hoog zomer !!!!!.

Sjaak.

GEZOCHT: REIGER MET BRIL !
Mocht je de komende tijd in de buurt van Ilpendam gaan fietsen, kijk dan eens goed rond of je
misschien een reiger ziet met een bril op. Dat heeft het beest dan ergens uit een poldersloot
opgedoken tijdens het zoeken naar vis.
Je zult je afvragen waar dit verhaal allemaal over
gaat. Lees verder!
Elke week op woensdag bij droog weer gaat een
groepje fietsers waaronder veel Omnisporters uit
het Kruis een rondje fietsen allemaal in het
sponsorpak van Cor Koper Bouw. Zo ook op een
prachtige dag in april met zo’n 25 graden en niet
te veel wind. De rit ging in verband met de wind
naar Marken. We waren al lekker gevorderd en
hadden net Ilpendam achter ons gelaten. Hier
voorbij reden we door de polder richting
Monnickendam netjes 2 aan 2 naast elkaar. In het
midden van de groep Theo die aan
de buitenkant reed en om
onverklaarbare reden ineens te veel
naar links reed en in de berm
terecht kwam.
Helaas lukte het hem niet om het stuur recht te houden en voor we het wisten
dook hij zo de sloot in en ging helemaal kopje onder. Onder de modder en slierten kroos kroop hij
vervolgens de sloot uit. Wij hebben z’n fiets uit de slootkant getrokken en zo veel mogelijk
ontdaan van alle slierten troep. Theo begon de vuiligheid van z’n kleren af te slaan en trok zijn
fietsshirt uit om die uit te wringen.

Wat verbouwereerd stonden we naar hem te kijken maar hier en daar werd er toch stiekem
gelachen maar toen Theo van de grootste schrik was bekomen kon iedereen z’n lach niet
inhouden.
Iedereen weet er is geen groter vermaak dan leedvermaak en dat gold ook hier weer. Ook grappige
opmerkingen waren dan ook niet van de lucht zoals: “Theo, zat er nog veel vis in de sloot?” of “Theo, als je
de triathlon wil afmaken hoef je alleen nog maar te lopen want fietsen en zwemmen heb je al gedaan.” Het
muntgeld in z’n achterzak werd onder de modder gepakt wat de opmerking ontlokte dat hij nu ook zwart
geld had.
Wat echter erger dan een nat en stinkend pak was dat hij door die duik ook z’n goeie bril was verloren.
Geluk bij een ongeluk was dat het prachtig weer was en heel warm dus alles droogde snel op.
Besloten werd om weer terug te rijden naar Ilpendam om koffie te drinken zodat Theo zich kon afspoelen.
De krentenbollen die hij uit z’n fietsshirt haalde waren goed verpakt in plastic en smaakte prima. Alleen de
bruine boterham was niet waterdicht verpakt. Gelukkig had hij die dag z’n telefoon niet meegenomen. Na
de koffie reden we weer huiswaarts en kwamen verder ongeschonden in het Kruis aan.
Opgetekend door medefietser André de Wit

SPONSORFIETSTOCHT
Zaterdag 2 juni, voor kinderhuis Samuel
Wij fietsen ook dit jaar, voor de 26de maal, voor Kinderhuis Samuel
Voor het onderhoud en renovatie van de woonlocaties aan de Kernkampweg en
Flustraat en de aanschaf van een zonneboiler voor de woonlocatie aan de Flustraat,
Paramaribo Suriname
Vanuit Schagen een fraai rondje Noord-Holland door het
polderland van Leeghwater
in een gesloten peloton de afstand van de sponsorfietstocht is
totaal100 km (verdeeld in 4 etappes) met max. 25km/uur fietssnelheid met motor- en politiebegeleiding.
En een volg-caravaan met technische en medische
ondersteuning
De hele dag goed verzorgd van eten en drinken. Je
waant je die dag als een echte wielerprof.
Halverwege de tocht is er een gesponsorde koffiestop
met appelgebak.
Als deelnemende fietser zorg je zelf voor zoveel
mogelijk sponsorgeld.
Je zoekt zelf zoveel mogelijk sponsors bij familie, vrienden, collega’s en eventuele bedrijfsrelaties.
De sponsoropbrengst is voor bouw- en renovatieprojecten voor de Kinderhuizen Samuël
Start van de tocht is om 9.00 uur vanuit het Regius College, Locatie Hofstraat 11
1741 CD te Schagen
Registratie en koffie vooraf om 8.30 uur
Voorinschrijvingen en info via de website: www.sponsorfietstocht.nl
In verband met de broodjes, drinken en de koffie met appeltaart, die allemaal gratis voor je
beschikbaar zijn, is het wel belangrijk je van te voren via de website aan te melden.
In de voorgaande jaren was er steeds een grote groep omnisporters
vanuit Heerhugowaard en werd als deelnemers gezamenlijk naar
Schagen gefietst vanaf een verzamelpunt bij de rotonde
Krusemanlaan/Middenweg.
Ook dit jaar hebben zich al veel omnisporters zich aangemeld. Twijfel
niet. Doe eens gek en ga gezellig mee fietsen op 2 juni.
Kun je zelf niet meefietsen: sponsor het kinderhuis door een bijdrage te
storten op:
Raborekening NL 66 RABO 0383 6522 00 tnv D. Voskamp, IJmuiden
ovv Kinderhuis Samuel
Met een hartelijke groet,

Dirk Voskamp

BEKENDMAKING
Aan alle verenigingen van Heerhugowaard in de non profit sector
Zoals u ongetwijfeld vernomen heeft stopt de Rabobank met de jaarlijkse fietstocht waarbij per
vereniging een bedrag van maximaal € 300,- bij elkaar gefietst kon worden.
Wij hebben begrepen dat die mededeling wat laat bekend is gemaakt. Verschillende verenigingen
zagen dan ook voor dit jaar een gat in hun begroting vallen.
Als stichting Nut hebben wij dat begrepen. Ons bestuur heeft zich beraden hoe hierin te gemoed
gekomen kan worden.
Wij hebben ervoor gekozen om het ongeveer op de zelfde wijze te doen als de Rabobank. Het was
toch altijd een gezellige dag en het leverde nog wat op ook.
Om dit gestalte te geven hebben wij contact gezocht met de vereniging T.C. Omnisport uit
Heerhugowaard. Deze waren direct razend enthousiast en tot onze vreugde hebben zij de
organisatie op zich willen nemen. Een prachtig gebaar.
Het gaat nu uitsluitend om Heerhugowaardse verenigingen en organisaties in de non profit
sector, die per deelnemer rijdend voor een van de genoemde organisaties € 30,- kan verdienen.
Tot maximaal 10 deelnemers. Dus een maximaal bedrag van € 300,-, meer
deelnemers is geweldig, maar tellen niet mee in het totaal van het te vormen
bedrag.
De fietstocht staat gepland op 23 Juni 2018 en zal circa 30 kilometer bedragen.
Starten vanaf 9.30 uur. Sluitingstijd 13.30 uur. Nu echter onder de vlag van
Stichting Nut en T.C. Omnisport.
Na evaluatie van deze dag zullen we kijken of dit een meerjarig evenement kan worden.
Wij rekenen op een grote deelnamen zodat wij als organisatie op een geslaagde dag kunnen terug
zien en u als vereniging een bedrag van € 30,00 tot € 300,00 op uw rekening bijgeschreven kan
worden.
Aanmelden kan via de website: http://stichtingnutheerhugowaard.nl
De T.C.Omnisport en stichting NUT wenst u allen een gezellige en sportieve fietstocht.
Met sportieve groeten,
Stichting NUT Heerhugowaard

T.C. Omnisport Heerhugowaard

DE SIERRA AITANA
Fietsen door (een stukje van ) zuidoost Spanje.

Tussen Hemelvaart en Pinksteren hebben Willem Vodde en
ondergetekende 7 dagen gefietst in het achterland van de Costa
Blanca. Dit gedeelte van Spanje is bij Nederlanders vooral bekend om
zijn stranden en feesten, maar het achterland blijkt een prachtig
fietsgebied te zijn.
Bergen (heuvels) tot ruim 1000 m hoogte, een prachtige natuur en
hele rustige mooie wegen.
Ideale ingrediënten voor een weekje fietsen. Geboekt bij Cycletours en
ter plaatse verzorgt door
de Nederlander Petro Ballemans , die al 30 jaar in het gebied woont en
de tochten heeft uitgezet.
Op het vliegveld van Alicante werden we keurig opgewacht. Binnen
een uur zaten we gezellig in
ons eerste Guesthouse. We hadden bewust gekozen voor de vroege
vlucht zodat we deze dag ook nog een tochtje konden fietsen. De
(huur)fietsen (Merida Scultura) stonden al gereed en na het monteren
van de pedalen en het afstellen van de juiste hoogte van zadel gingen
we ’s middags op weg voor een “ritje“ van ruim 50 km.

We kwamen voor het klimwerk en dat merkten we direct.
Al na 3 km ging de weg omhoog: 670 hoogte meters over 7 km, m.a.w. gemiddeld zo’n 9%, met
uitschieters na 11 %. Iedere km werden we, via een bord langs de weg, geïnformeerd over het te
overbruggen hoogteverschil en het maximale stijgingspercentage.
Hetzelfde zouden we bij de meeste beklimmingen in deze vakantie terug zien.
Na zo’n 3 uur waren we weer terug. Onder de indruk van de afwisselde wegen, natuur en de rust in dit
gebied. Met bijna 60 km en 1427 hoogte meters op onze GPS.
Cols: “Puerto de Canalis d’ Onil” (1015 m) en “Puerto de Biar” (810 m)
Van de tochten die per dag gereden konden worden kon je kiezen voor een korte versie (80 tot 90 km) of
voor de lange versie (105 tot 125 km). Zondag kozen we voor de “korte” versie van 90 km.
Deze kortere route had meer hoogte meters dan de langste tocht. En we kwamen tenslotte voor het
klimwerk. Blijkbaar is zondag ook een dag van de motorrijders in Spanje. Op de eerste beklimming heel
veel motoren die naar boven scheurden. Maar na de top de rustige wegen op en genieten van het klimwerk
en de omgeving. Het weer liet het wat afweten. De jasjes moesten aan die dag.
Gefietst die dag: 99 km en 1670 hoogte meters.
En net als gisteren over de “Onil”
en de “Biar”, maar ook over de
“Port del Moro “ (987 m.)
Maandag was het weer beter.
Weinig wind en een lekker
zonnetje.
Vandaag de “verplaatsing” naar
onze tweede standplaats nl. naar
Muro de Alcoy.
We kozen deze keer de lange
route van 110 km. Eerst een
mooie klim naar “Alto de Tibi”
(710 m.)
en daarna naar de top van de “Port de Carasqueta” van 1024 m. hoogte.
De laatste klim met zijn vele haarspelden met een gemiddeld stijgingspercentage van 6%
was prima te doen. Met een lekker zonnetje erbij dit was echt vakantie. De afdaling ging
door een heel rustig gebied. Weinig tot geen verkeer; af en toe een auto. Wat een rust
heerst er nog in dit gebied.
Dan volgt er nog een klim naar de Mariola en even voor 4 uur bereiken we ons hotel.
Gefietst 104 km en bijna 2000 hoogte meters.
Dinsdag een rondrit vanuit Muro via Pego. Achteraf was dit de mooiste route van de vakantie.
Door een prachtige vallei fietsten we omhoog. Eenmaal op hoogte volgt er een afdaling van zo’n 25 km.
naar Pego, dat bijna aan de kust ligt op een hoogte van plm. 20 m. De route terug loopt bijna evenwijdig
aan de heenweg. Eerst over de “Port de La Vall d’Ebo”, 540 meter hoog, maar wel vanaf bijna zeeniveau!
Vervolgens door een ander “dal”. Maar verrassend waren de steile stukjes in deze route. 3x achter elkaar
16% over een paar honderd meter, dat gaat wel in de kuiten zitten.
Ook hier over hele rustige wegen met mooie uitzichten. Gefietst 90 km en 1630 hoogte meters.

Woensdag een tweede rondrit vanuit Muro. Ook nu besluiten we de kortste route te nemen.
In de langste route zit namelijk een traject van 5 km. met stijgingspercentage van 12 tot 20 %.
Niet erg aanlokkelijk, het is tenslotte ook nog vakantie. Was het gisteren de mooiste route,
dezetocht voerde ons de eerste 55 km langs drukke wegen.
Na de lunch gingen we de rustigere wegen op met een fikse klim die eindigde op de grens van de

provincies Alicante en Valencia, er stond echter geen bord; een naamloze col dus.
Weer mooie vergezichten. De afstand van deze dag was opnieuw 90 km met 1580 hoogtemeters.
Donderdag was de laatste verplaatsing. Nu naar de kustplaats Villajoyosa. Eerst via kleine dorpjes en
rustige wegen op naar de top van de “Puerto de Confrides” (966 m.)
Net over de top van deze heuvel en op een klein klimmetje
breekt plotseling het kleine binnenblad van Hans zijn fiets.
Dit hebben we nog nooit meegemaakt in al die jaren die we
fietsen.!!!
Verbaast staarde Hans naar het halve binnenblad wat nog
aan het buitenblad vast zit. Wat nu?
Het is nog ruim 40 km naar het hotel en hoewel we op zo’n
900 m hoogte zitten en op zeeniveau eindigen lijkt dit geen
probleem te moeten zijn. Wel eerst even de organisatie
gebeld.
Petro was ook zeer verbaasd. Hij zal voor een andere fiets
zorgen.
De “afdaling” naar zeeniveau verloopt heuvelachtig en met
een minimaal verzet van 50-34 zijn de (korte) klimmetjes van
zo’n 6 á 7 % toch behoorlijk zwaar.
Bij het hotel aangekomen staat er inderdaad
een nieuwe fiets voor Hans gereed.
Ondanks deze “handicap” toch nog 90 km
gefietst en 1530 hoogtemeters afgelegd.
Vrijdag is de laatste fietsdag. Een rondrit
vanuit Villajoyosa.
Weg CV 770 voert vanuit het stadje naar de klim “de Puerto de Tudons”.
Van zeeniveau naar 1025 m. Een klim over zo’n 25 km met een
gemiddelde stijging van 4,5% en maximale 11%. De aanloop is 15 km
lang en gaat heel geleidelijk. Na het plaatsje Sella begint de eigenlijke
klim. Over een afstand van 11.5 km overbrug je nog eens 500 meter ,
met stijgingspercentages tot 11%.
Op deze klim passeren ons niet meer dan 5 auto’s en 3 fietsers.
Over rust gesproken. Daarna een korte afdaling en dan opnieuw
klimmen naar de “ Puerto de Benafallim” (1015 m.) We waren vergeten
genoeg proviand mee te nemen uit het hotel.
Slechts enkele bananen en wat koekjes en die waren na de eerste klim
al op.
Op de route bleken de dorpjes uitgestorven, geen restaurantje of
winkeltje te bekennen.
Na ruim 3,5 uur fietsen en twee beklimmingen vonden we eindelijk een
restaurant in het plaatsje “Torremenzanas”. Na de lunch besloot Hans de langste route te gaan fietsen
(125 km) en Willem de kortste route (85 km). Willem moest nog een col over van 890 m “de Port d’ El
Collao”.
De lange route ging al klimmend en dalend met mooie vergezichten op de middellandse zee over smalle
wegen. Hier waan je je echt alleen op de wereld. Slechts twee plaatsjes tegen gekomen en voor het
overige rust en ruimte en een enkele auto of fietser.
Na 125 km en 2400 hoogte meters was dit een mooie afsluiting van een prachtige fietsweek.

Fietsen in de achterlanden van de
Costa Blanca en de Sierra de
Aitana is nog maar bij weinigen
bekend. Van de reisleider Petro
hoorden we wel dat deze streek
geliefd is als trainingsgebied voor
vele profrenners in het
voorseizoen en ook door de
Vuelta wordt deze streek elk jaar
aangedaan. Een streek die
uitblinkt in mooie natuur met
goede en rustige wegen. Maar
wel een streek waar geen 100 m
vlak is. De bergen zijn hier niet
hoog, maar het aantal hoogte
meters wat je moet overbruggen
is behoorlijk. Van zeeniveau naar
een hoogte van 1025 m. komt bijna overeen met het hoogte verschil wat men op de Alp d’Huez moet
overbruggen. (1036 m). Kortom een gebied voor de toerfietser die van klimmen houdt, van rustige wegen,
mooi weer en keuze uit meerdere afstanden, waar een kopje koffie of een biertje nog € 1,50 kost en je voor
€ 5,00 kunt lunchen en voor minder dan € 15,- een complete maaltijd kunt nuttigen.
Iets voor een buitenlandse tocht voor Omnisport volgend jaar in Mei?

Willem Vodde en Hans Hes

