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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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De Bestuurspen

Het is weer die tijd van het jaar. Je rijdt een Omnisport rondje, het is grijs weer en het begint te miezeren.
Voordat je het beseft zit alles onder de bagger en knarst het zand tussen je raderen en je tanden. Als je
thuiskomt laten de geraniums op het balkon enigszins triest hun bloemetjes hangen. Je fietskleding is
onmiddellijk rijp voor de wasmachine. En als je later aan de hond vraagt of hij uit wil, kijkt hij je aan met
een blik van ‘heb jij geen betere gedachten?’ en draait zich behaaglijk om in zijn mand.
In zo’n gemoedstoestand moet je een bestuurspen schrijven met verfrissende en opgewekte
vooruitzichten voor 2018. Ga er maar aanstaan. Vooruit dan. 2017 was weer een mooi fietsjaar met
prachtige Omnisport ritten. Het ziet er naar uit dat 2018 ook weer een fantastisch fietsjaar kan worden.
Stuurgroep en toercommissie doen er alles aan om dat te realiseren. Het dinsdag en donderdag fietsen
wordt drukker bezocht dan ooit. Waarom zou dat in 2018 wijzigen? Omdat we ouder en strammer
worden? Dat is vast zo, maar we willen het niet weten en laten ons niet kisten. Dus zet hem op!
Neem je buurman, je vriend of vriendin mee naar onze Omnisport ritten. Laat ze besmet worden door het
fietsvirus. We kunnen wel wat nieuwe leden gebruiken. In 2017 verloren we leden door overlijden of omdat
mensen te maken hebben gekregen met lichamelijk ongemak. Het zou grandioos zijn als in 2018 een
nieuwe lichting zich zou presenteren.
Aangenaam weer helpt daarbij. Daarom hoop ik van harte dat 2018 een vroeg en lang voorjaar zal kennen.
Gevolgd door een heerlijke zomer en een vriendelijke herfst. Wij fietsers kunnen dan ons hart ophalen. En
onze kilometers weg trappen. Zul je ons nooit meer horen klagen..
Voordat het zo ver is, wens ik jullie namens het hele bestuur een ontzettend plezierig Kerstfeest en een
gezond en sportief Nieuwjaar toe. Ik hoop velen te ontmoeten op de jaarvergadering en anders bij de
eerste tochten van het nieuwe seizoen.

Albert
Op 4 oktober j.l. is Omnisporter Gerrit van der Krol overleden.
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe in deze tijd.

Het Bestuur
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Herinneringen aan Gerrit Krol

Velen van jullie zullen wel eens naast hem hebben
gefietst en weten dat hij in het onderwijs heeft gezeten en
graag fotografeerde. Maar verder dat je iemand aardig of
minder aardig of zelfs eigenwijs vindt, kom je niet.
Daarom wil ik graag iets meer vertellen over Gerrit.
Wij zijn meer dan 16 jaar buren geweest, fiets en
kampeervakanties samen gedaan, dus hebben wij wel wat
herinneringen.
Gerrit was positief, sportief en heel gestructureerd, een
echte schoolmeester die de publiciteit niet schuwde, zo
kwam hij op de radio en tv (“man bijt hond”, “vroege
vogels” en “cappuccino” en bij Paul de Leeuw).
Hij ergerde zich namelijk over het zwerfvuil en riep
iedereen op om de straten en perken schoon te houden,
zelf gaf hij het goede voorbeeld.
Door op zijn wekelijkse wandelingen de zogenaamde
noord/west en zuid route in en rond De Noord het vuil op
te pikken en in zakken mee te zeulen.
Deze actie leverde hem de naam “stofzuiger van De Nood”
op. In het dorpsblad contact vermeldde hij het aantal
blikjes, drinkbekers enz.enz.
De Noordenders zullen hem en zijn wandel verhalen
vergezeld van mooie foto’s missen; het eerste wat je deed
als het boekje uitkwam, kijken wat Gerrit weer had meegemaakt. Ook maakte hij zich verdienstelijk als
vrijwilliger bij stichting Welzijn, voornamelijk om administratief orde te scheppen.
Zelf had Gerrit het thuis goed voor elkaar, alles op alfabet gecodeerd en keurig opgeborgen, kortom hij
kon altijd alles binnen de kortste tijd terug vinden, zoals ik al zei hij was heel gestructureerd.
In mijn ogen kon het bij Gerrit nooit mis gaan.
Maar op een van onze fietsvakanties kwam ik er achter dat zelfs Gerrit een steekje liet vallen. Hij kon
’s morgens zijn fietssleuteltje niet vinden, ook niet na z’n hele hotelkamer overhoop te hebben gehaald,
was het niet te vinden, dat kon ook niet hij had namelijk bij aankomst zijn fiets niet op slot gezet, dat was
zeker niet des Gerrits. Wij, Jeanne, Bea en ik konden er wel om lachen, hij ook, maar dan als een boer met
kiespijn, maar was wek blij dat zijn fiets er nog stond, dus konden we met vertraging toch vertrekken.
Gerrit heeft ook jaren lang met plezier voetbalwedstrijden gefloten voor de K.N.V.B. De moeilijkste
situaties was hij de baas, zoals hij zelf zei door zijn overwicht en leiderschap. Wat gehonoreerd werd met
een gouden fluit.
Op een gezellige avond liet hij trots zijn gouden fluit zien; ik zei toen nog jij bent de enige in de straat met
een gouden fluit. Bea, de eerste vrouw van Gerrit kon daar schaterend om lachen.
Helaas is Bea op veel te jonge leeftijd (64 jaar) overleden. Gerrit heeft toen weer het geluk gevonden met
zijn vroegere vlam, Tineke.
De gezondheid van Tineke en Gerrit ging achteruit, hij kon niet meer voor haar zorgen en moest ze naar
een verpleeg tehuis, heel triest. Maar Gerrit bleef positief en genoot nog van de spaarzame momenten
samen. Dat hij positief ingesteld was blijkt uit zijn afscheids zin: “Het is gedaan, ’t was geweldig”.

Buurman Jan Drommel.
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MIPS
Zoals een aantal van jullie heeft meegemaakt ben ik begin oktober in het
dinsdagpeloton gevallen. Tussen Lutjewinkel en Kolhorn kwam ik met mijn
gelukkig gehelmde hoofd terecht tegen een houten bak, die voor de gevel van
een boerderij stond. Ook omdat ik grotendeels in het gras viel liep ik wonder
boven wonder slechts een aantal schaafwonden aan mijn knie op en helemaal geen schade aan mijn fiets.
Met jullie hulp – nogmaals bedankt hiervoor ‐ kon ik doorfietsen naar de koffie in de Zingende Wielen en
later naar huis.
Op internet las ik dat de fabrikanten adviseren een helm na drie jaar (o.a. i.v.m. invloed van het zonlicht en
verharding van de schaal) of, zoals in mijn geval, een val op je helm te vervangen. Daarom heb ik een
nieuwe helm gekocht.
Deze helm is voorzien van MIPS, de Engelse afkorting voor Multi‐directional Impact Protection System.
Met andere woorden, een multi‐directioneel beveiligingssysteem dat bij impact de schok absorbeert. Een
hele mond vol, terwijl het in feite een kleine ingenieuze toevoeging is. MIPS is een extra laag, op het
moment geel van kleur, aan de binnenkant van je helm. Deze extra laag zorgt ervoor dat bij een impact,
tussen hoofd en helm, er als het ware een vertraging optreedt. Deze lage‐wrijving laag binnenin de helm
laat de helm roteren ten opzichte van het hoofd. Dit vermindert de schade aan hersenen aanzienlijk.
Mocht je meer willen lezen, zie: https://www.mantel.com/blog/mips/
Nog even dit. Om een helm echt veilig te houden is het ook belangrijk dat je hem goed afstelt. Het
makkelijkste is om voor de spiegel te gaan staan met de helm op en dan pas af te stellen. De helm moet
goed je voorhoofd afdekken. Let erop dat de band comfortabel onder je kin voelt. Je mag hem een beetje
voelen. Als je het bandje onder je kin door kan schuiven naar je mond, dan zit de band veel te slap.

Thom de Vries

.
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Bedankjes: dhr. J.A.Zwaan ‐‐ Nw.Niedorp
dhr. J. de Boer ‐‐ Heerhugowaard
dhr. F.Touber ‐‐ Bergen
mevr. Th.Wielaard ‐‐ Heerhugowaard.
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Beste Omnisporters
M’n jaar als donateur loopt alweer richting einde. En
aan alle mooie dingen komt een eind.
Na mijn jaren aan de Spaanse Costa Blanca met
wekelijks een rondje de bergen in zocht ik hier een
mogelijkheid om dat een beetje voort te zetten. Kale
wegen met altijd tegenwind leken me niet de meest
aantrekkelijke optie. Maar er moest wel gefietst
worden.
Het was een verhaaltje in een van de regio weekbladen
over een trip naar de Mont Ventoux, dat mij liet
kennismaken met Omnisport.
Het zeer geslaagde uitje naar Frankrijk veranderde
alles. Ik leerde Omnisport en de tochten, toen nog
onder leiding van John, de gezelligheid van onderweg
en tijdens de koffie kennen.
De (Big Challenge)bergen zocht ik later op tijdens
verschillende gelegenheden in Duitsland op, o.m. met
Piet Pranger. Het was aardig om Piet bij Omnisport
tegen te komen. In onze werkzame jaren hadden we contact vanwege het aardgas, hij bij de voorlopers
van NUON, ik vanuit m’n activiteiten als bedrijfsadviseur. Het klikte meteen weer.
Helaas merk ik, dat ik een broertje dood heb gekregen aan peloton rijden, met de beruchte harmonica’s.
Voeg daarbij het tempo van de groep en het medisch advies van “rustiger aan” en de conclusie is duidelijk.
Maar het betekent geen einde oefening op de fiets. Bijgaande foto, gemaakt op Mallorca, getuigt hiervan.
Ik dank allen voor de genoeglijke uren en wens Omnisporters nog vele jaren plezier.

Floris Touber.
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Agenda Jaarvergadering TC Omnisport
vrijdag 5 januari 2018 clubgebouw OSSA, aanvang 19.30 uur
01. Opening
02. Ingezonden stukken / mededelingen
03. Notulen jaarvergadering 6 januari 2017
04. Jaarverslag secretaris
05. Financiëel verslag penningmeester / contributie
06. Verslag en verkiezing kas‐controle commissie
07. Nieuw clubtenue
08. Verslagen van:
‐Toercommissie
‐Dinsdag fietsen
‐Donderdag fietsen
09. Bestuursverkiezing
Piet v.d. Meulen is aftredend, maar stelt zich herkiesbaar.*
10. Omnibus en website
11. Prijsuitreiking
12. Rondvraag
13. Sluiting
*Tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk 5 dagen voor de
vergadering worden aangemeld bij het bestuur.

PAUZE
Na de pauze vertelt Hans de Jong over zijn
fietstocht door Cambodja.
Aansluitend houdt TC Omnisport de
Nieuwjaarsreceptie
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Notulen Ledenvergadering vrijdag 6 januari 2017 bij OSSA.
Aanwezig: 39 leden
Opening
1. Ingezonden stukken/mededelingen
Er zijn geen ingezonden stukken/mededelingen.
Afgemeld voor deze vergadering hebben zich: Andre de Wit, Jan Stout, Sjaak Bleeker, Nico Appel,
Michael Moore, Meindert Brugman, Trees Wielaard en Jan Drommel.
2. Notulen jaarvergadering 8 januari 2016
Goedgekeurd
3. Jaarverslag secretaris
Toelichting secretaris: Er zijn 104 leden. We moeten boven het aantal van 100 leden zien te blijven.
4. Financieel verslag penningmeester/contributie
Kees licht het financieel verslag toe.
Er staat een post van €200 voor verzekeringen. Dit betreft een inboedelverzekering voor de
kopieermachine en een transportverzekering voor de aanhanger. Beide verzekeringen zijn niet
meer nodig en zijn dus opgezegd. Er is een bedrag terugontvangen, waardoor het postiief
resultaat naar €300 gaat. Ook het opknappen van de aanhanger,waarvoor €500 was begroot, zal
niet meer gebeuren, omdat de aanhanger niet meer wordt gebruikt.
De vergoeding aan bestuursleden wordt verlaagd.
Door deze financiële meevallers komt er geen contributieverhoging.
De fietskleding‐verkoop gaat goed. Het voorstel is wel om de shirtprijs, korte mouw, te verhogen
naar €37,50 en de shirtprijs lange mouw naar € 42,50. De overige prijzen blijven gelijk.
5. Verslag kas‐controle commissie
Cor van Langen en Floor Touber hebben net na Sinterklaas de kascontrole gedaan.
Floor doet verslag.
De penningmeester heeft zich als Sinterklaas opgesteld. De financiële administratie die loopt van
oktober tot en met oktober zag er prachtig uit. De manier van administreren is niet helemaal zoals
de accountant verlangt, maar baten en lasten‐overzicht en de begroting zijn keurig aanwezig. Er is
alle vertrouwen dat alles netjes is geadministreerd. De stukken geven een getrouw beeld en we
dechargeren de penningmeester.
6. Nieuw clubtenue
Het nieuwe clubtenue ziet er gelikt uit aldus de voorzitter.
Er is ook een wintertenue. Er zijn wat voorraden
aanwezig.
Er komen geen broeken. Wel is het verzoek een
zwarte broek te dragen.
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7. Verslagen van
Toercommissie
Henk Veul doet verslag.
Het gemiddeld aantal deelnemers is stabiel. De weersvoorspelling is wel van invloed op de
opkomst, hoewel de voorspellingen niet altijd geheel juist zijn.
Henk neemt de tochten door. Saillant detail is dat Remi Wielaard niet weet dat hij het
Rondje Amsterdam volgens Henk niet meer organiseert.
Dinsdagfietsen
Frans Wit doet verslag.
De belangstelling voor het fietsen op dinsdag is groot.
Donderdagfietsen
Albert Besuyen doet verslag.
Er is een redelijke belangstelling. Wat ook populair is, is om elders in het land te fietsen op
de donderdag. Het winterfietsen is een succes.
8. Bestuursverkiezing
Ruud Kramer, Kees Mertens en Frans Wit zijn aftredend,
maar stellen zich herkiesbaar
Alle drie worden opnieuw verkozen, en krijgen applaus.
9. Omnibus en website
De Omibus zorgt voor veel werk. Albert bedankt Remi.
Ook de schrijvers van de inzendingen worden bedankt.
10. Prijsuitreiking
De prijsuitreiking komt na de vergadering.
11. Rondvraag
 Albert vertelt dat TC Omniport 45 jaar bestaat. De toercommissie is bezig met het organiseren
van tochten in het kader van dit jubileum.


Er komt ook een Buitenlandse tocht, in Portugal. Deze is met 20 deelnemers volgeboekt.
Gerrit van der Krol bedankt iedereen voor de steun die hij heeft gekregen tijdens zijn ziekte. Hij
gaat er weer voor.



Ria Kaptein vraagt of er weer samengewerkt kan worden met IJsclub De Draai bij het Rondje
Amsterdam. Remi Wielaard (toerleider) antwoordt dat Cees Botman altijd informeert, maar
dat hij dat dit jaar niet gedaan had. Botman schijnt niet meer in het bestuur van De Draai te
zitten, is de reactie. Albert stelt voor contact op te nemen met De Draai.



Carla Aalders vraagt waarom het Rondje Texel niet meer op het programma staat.
Geantwoord wordt dat het programma pas op 14 januari definitief is, na de
toercommissievergadering.
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Cas Janssens vraagt waarom de Avondvierdaagse niet meer georganiseerd wordt.
Albert antwoordt dat er weliswaar een groep trouwe deelnemers is, maar dat is te weinig. Het
is niet meer rendabel. Er zijn veel medewerkers nodig, en het levert te weinig op. Piet Pranger
vindt het zonde voor de mensen die wel komen en vraagt of er nog even een bericht in de
media komt. Het bestuur geeft aan dat dit wel gebeuren gaat. Het alternatief voor de mensen
die meededen aan de Avondvierdaagse is de Waardse Tunnel Route. Met deze tocht wil de
club verder gaan.
Joost Hanny heeft drie vragen:
1. Kan er door de week ’s avonds gefietst worden, omdat ik overdag moet werken?
Antwoord Albert: dit is in het verleden geprobeerd, maar dat is geen succes geweest.
2. Kan er meer publiciteit komen voor de tochten? Meer publiciteit voor de Waardse Tunnel
Route? Willem Vodde antwoordt dat er veel publiciteit is geweest voor de Waardse Tunnel
Route, ook door middel van een speciale facebookpagina.
3. Waarom adverteert TC Omnisport niet in de NTFU‐kalender? Albert antwoordt dat dit wel
altijd is gedaan, maar daar zijn we vorig jaar mee gestopt. De reden is dat daaraan veel
kosten zijn verbonden, het levert weinig deelnemers op en er zijn veel regels waaraan je
tocht moet voldoen als deze op de NTFU‐kalender komt.

12. Sluiting
Hans en Nel Douwstra worden bedankt voor hun gastvrijheid & medewerking.
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Jaarverslag secretaris
Ledenbestand
We hebben op dit moment 95 leden. Het ledenaantal is daarmee helaas wat teruggelopen ten opzichte
van vorig jaar. De redenen hiervoor zijn dat mensen andere bezigheden hebben, gezondheidsredenen en
twee overlijdensgevallen.
Bestuur
Bestuurslid Piet van der Meulen is aan het einde van zijn bestuurstermijn, maar herkiesbaar.
Stuurgroep/toercommissie
Zoals ieder jaar is ook aan het begin van het jaar de toercommissievergadering gehouden. Bij de
stuurgroep zijn vertrouwde gezichten die de kar trekken. Bij de tochten zijn er de laatste jaren ook wat
andere toerleiders.
Toertochten en evenementen
De deelname aan de tochten is goed te noemen. Met een select aantal tochten in het weekend blijven de
leden het leuk vinden. Voor de dinsdag is veel belangstelling. Maar ook op de donderdag wordt nog steeds
gefietst. Verschillende tochten/evenementen werden gehouden in het kader van het 45‐jarig bestaan van
TC Omnisport. Zo was er de 45 Dorpentocht en de reis naar de portugese Algarve. Uitgebreid verslag over
de gehouden toertochten in het afgelopen seizoen wordt gegeven door de toercommissie in de
jaarvergadering.
Bij de Waardse Tunnelroute waren er 164 deelnemers. Er is geld ingezameld voor het Praethuys en voor de
aanschaf van een wedstrijdfiets voor Margreet IJdema, die wil meedoen aan de triatlon op de
paralympische spelen van 2020. Voor beide doelen is er een cheque overhandigd van € 1750. Er is een fiets
gewonnen door Ria Veul.
Omnibus/Website/Facebook
Vele mooie verhalen verschenen in de Omnibus. Vooral in de uitgave van oktober‐november, maar dat
is ook logisch zo op het einde van het fietsseizoen. De leden hebben goed hun best gedaan. Hoewel alles
steeds meer via het internet gaat, blijven we de Omnibus ook op papier bezorgen. Wat het internet
betreft, de kracht van Facebook is erg groot. Wanneer we hierop iets plaatsen wordt het vrij snel bekeken.
Maar er is er ook nog een website, tcomnisport.nl, waarop veel informatie te vinden is en waarop je ook
het clubblad kunt lezen.
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Geen dorp zo mooi als
Broek in Waterland
Wanneer het Havenrak is
dichtgevroren.
De winkelmeisjes zwieren elegant
de polder tegemoet op dure
Noren.

FIJNE KERSTDAGEN
GEZOND 2018

En horen hoe de kerkklok in de
toren
Met zijn gelui de ruimte
overspant,
omdat er weer een baby is
geboren
ten bate van de burgerlijke stand.
De mutsen en de schitterende
schaatsen
die gretig elke zonnestraal
weerkaatsen
staan in een fel contrast met al
het grijs
van het doorgroefde
spinnewebben‐ijs.

REMI WIELAARD
PIET HITTEMA
EN ALLEN BEZORGERS VAN DE OMNIBUS

O Avercamp, keer nog een keertje
Terug
En schilder dit tafereel vanaf de
brug !.

Nico Scheepmaker

230,57 Boekjaar 2015‐2016
299,00 Boekjaar 2015‐2016
110,40 Positief

€

€

€

€

€
€
€

Nog te betalen 2015‐2016

Vooruit ontv.contr. 2017‐2018

Totaal Resultaat

Negatief resultaat nader bekeken:
Er zijn in dit boekjaar betaald:
Nog te betalenpost WTR
Nog te betalen Ossa
Werkelijk resutaat 2016‐2017

225,00

€

L:\2017 Liquide middelen kees (2)

€

Totale Voorraad

650,00

255,00

€

‐

(1.780,25) €

3.709,00

Shirt lange mouw 6 x € 42,50
1 x maat M
4 x maat L
1 x maat XXL

€

38.185,39‐ €

(5.500,00)

39.925,54 €

170,00 Shirt korte mouw 6 x € 37 €
2 x maat M
2 x maat L
1 x maat XL
1 x maat XXL

9.429,17

‐

230,57

9.429,17 €

Softshelljack 2x a € 85,‐
1 x maat 8
1 x maat 11

Voorraad Shirts

419,17‐

€

Totaal saldo

5.048,96

10.016,16

€

(32.200,42)

29.491,88

ABN AMRO Spaarrekening

4.261,14

€

(484,97)

Uitgaven

417,50

ABN AMRO

119,07

€

Inkomsten

Kasgeld

Beginsaldo

Liquide middelen TC Omnisport afsluiting boekjaar november 2016 t/m october 2017

51,60

9.010,00 Negatief resultaat

0,00

2.159,32‐ Waardse Tunnel Route

11.169,32

9.565,12

1.552,60

Eindsaldo

419,17

14

Saldo Waarde Tunnelroute per 1-1-2018 € 2159,32

Waardse Tunnelroute

6.630,00

€

€

€

€

Totaal TC Omnisport

-

€
€

€

Kruisposten
Negatief resultaat

Totaal Overige Activiteit.:

-

€

€

-

€

€

-

6.630,00

€

Totaal Tochten etc.:

€

Totaal Algemeen:

100,00

€
€

€

€

Diversen

-

€

€
€

Portugal
Verzekering

-

€
€

Clubronde 2017

€

Advertenties

30,00
1.000,00
-

€

€

€
€
€

Rente
Clubshirts Nieuw
Clubshirts Oud

5.500,00

Inschrijfgeld Tochten
Sponsor Nieuw clubshirt

€

Begroting 2017

Contributie

Inkomsten

3.939,57

36.635,71

15.780,00
419,17

-

46,00

-

46,00

20.390,54

-

13.627,50
115,38

16,16
1.447,50

5.184,00

Werkelijk 2017

€

€
€

€

€

€

€

€
€

€

€

€
€

€

€
€

€

Waardse Tunnelroute

Totaal TC Omnisport

Kruisposten
Positief resultaat

Waardse Tunnelr. (saldo2016)
Opknappen fietsaanhangwagen
Totaal Overige Activ.:

€

€

€
€

€
€
€

€

€
€

Huur Ossa
Clubronde 2017
Totaal Tochten etc.:

€
€

€

Jaarvergadering/Prijzen/Bloemen
Toercommissie/kosten tochten

Totaal Algemene Kosten:

€
€
€

Portokosten
Terugbetaalde contributie
Website Omnisport
Portugal
Diversen
€

€
€
€

€
€

€
€

-

6.630,00

105,00

-

850,00

300,00
-

400,00
150,00

5.675,00

100,00

175,00
50,00

100,00
1.000,00
700,00

200,00
400,00

2.800,00
150,00

Begroting 2017

Lief & leed
Clubshirts Nieuw
Drukwerk

Verzekeringen
Bestuurskosten/Stuurgroep

NTFU lidmaatschap
Bankkosten ABN/AMRO

Uitgaven

L:\Overzicht Resultaat TCO 2017 (2)

5.915,00

-

-

-

-

-

-

5.915,00

50,00

-

200,00

15,00
650,00

5.000,00

Begroting 2018

Resultatenoverzicht 2017 / Begroting 2018 van T.C.Omnisport:

€

€

€

€
€
€

€

€
€

€
€

€

€
€
€
€
€

€
€
€

€
€

€
€

1.780,25

36.635,71

15.780,00

230,57
230,57

1.187,94

598,00
-

453,94
136,00

19.437,20

202,52
80,62
13.595,37
-

74,00
1.678,75
436,45

581,70

2.642,64
145,15

Werkelijk 2017

€

€

€
€

€
€
€

€

€
€

€
€

€

€
€
€
€
€

€
€
€

€
€

€
€

-

5.915,00

435,00

-

950,00

300,00
-

500,00
150,00

4.530,00

200,00
80,00
50,00

100,00
350,00
500,00

500,00

2.600,00
150,00

Begroting 2018
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16
De Tocht van Jaap en Ria

Deel 2.

Ook nu was het weer prachtig dus dat moet gaan lukken. Vrijwel vlak fietsen in de bergen van Portugal.
De lijn naar Santa Do Dao, een in 1988 opgeheven spoorlijn. En is in 2011 opnieuw in gebruik genomen,
maar nu als fiets en wandelpad met de naam Ecopista do Dao. Met 50 kilometer is het niet alleen de
langste Ecopista maar waarschijnlijk ook de mooiste Ecopista van Portugal. Het eerste gedeelte van dit
fietspad volgt de loop van de rivier de Dao en verderop de loop van de Palva, een zijrivier van de Dao. Elke
bocht in de rivier betekend een bocht in de Ecopista met telkens een prachtig en wisselend uitzicht.
Doorfietsend wijkt de Ecopista van de rivier af, maar het landschap blijft bijzonder mooi met uitzichten op
bergen en dalen begroeid met eiken, kurkeiken en
kastanje bomen en vele andere soorten begroeiïng.
Ook enkele wijngaarden en gecultiveerd land en kleine
dorpjes met in de verte de bergen.
De weg naar de start had ik al verkend, dus daar reden we
zo naar toe. Alleen het laatste stuk van 8 km. was ik niet
geweest.

Er stond geschreven dat je in een klein
dorpje bij Santa Comba Dao moest starten
maar dat stond niet aangegeven. Wij zagen
dat het dorpje Vimeiro wel stond
aangegeven zodat we er snel waren. De
eerste paar honderd meter was niet best,
zeg maar slecht. Steil dalend met grove
gravel.Maar daarna een mooi geasfalteerd
fietspad. Wat licht klimmend omhoog gaat.
Werkelijk heel mooi.Halfweg in het dorp
Tondela even van de route af om wat te
eten. Dat was er prima en niet duur. De weg
vervolgend stonden er langs de route
enkele gelegenheden om wat te drinken.
Tegen vier uur bereikten we Viseu. Van een
andere camping gast hadden we een adres
van een jeugdherberg gekregen.Na wat zoeken en vragen vonden we deze, het bleek een prima plaats om
de nacht door te brengen.Naar het thuisfront gemeld dat deze bejaarden in een jeugdherberg zaten.

17
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Dat bracht de nodige hilariteit over en weer.Zij veronderstelden dat we in de war waren en het een
bejaardenhuis zou zijn. Nadat we opgefrist waren nog even de stad in en nog wat gegeten.
De volgende morgen ontbijt en weer op de fiets voor de weg terug. De
stad uit was geen probleem, we waren snel weer op de juiste route. De
weg ging nu licht afdalend, zodat we nog makkelijker fietsten en ook weer
van de mooie uitzichten konden genieten. Bij het restaurantje van de
heenweg weer gegeten. Een volledig menu met drinken voor € 10,50 p.p.
en nog goed en lekker ook. Een geweldig mooie rit dat was ons beider
conclusie.
Misericórdia kerk in Viseu

9 juni
Het is vandaag de bedoeling dat ik een fietstocht ga rijden.Deze tocht wordt omschreven als een
schitterende tocht met onderweg drie pittige beklimmingen en magnifiek mooie uitzichten. Een tocht van
ongeveer 90 km. met een kleine 2000 hoogte meters. Deze rit gaat door het natuurpark Serra da Acor. Dat
licht in midden Portugal, net onder de stad Olirveira Do Hospital. Vanaf de camping was het licht afdalend
en omhoog naar de plaats Avo. Vanaf hier ging het afdalend naar Ponte das
3 Entradas. (20 km.). In deze plaats kwam ik een aanduiding tegen 18 km.
klimmen met een gemiddelde van 6,5%. Nu de bordjes volgen naar Piodao.
Al klimmend kwam ik door kleine bergdorpjes met de namen Aldea das Dez
en Vale de Maceira. De kilometers gingen met een snelheid van 11 km. onder
de wielen door, maar het vroeg wel de nodige inspanning. De omgeving
vergoede veel van mijn inspanningen, het was er geweldig mooi. De valleien
die prachtig mooi groen waren, zag ik steeds dieper worden. En overal de
typische Portugese dorpjes in de diepte.
Uiteindelijk kwam ik op
een hoge bergrug met
magnifieke uitzichten,
nog enkele kilometers
en de top was bereikt.
Nu volgde een steile afdaling naar het stadje Piodao.
(45 km.) In dat stadje zijn de huizen, de straten, de
trappen en de daken allemaal gemaakt van leisteen.
Een gesteente dat hier voldoende aanwezig is in deze
streek. Het was een heel mooi en apart gezicht.Hier
alles bruin en zwart met de vele nuances van deze
kleuren. Alleen de kerk was hagel wit en viel dus
duidelijk op.
Pas in de zeventiger jaren van de 20e eeuw werd de
stad door een geasfalteerde weg, en electriciteit
verlost uit zijn isolement.
Na een welverdiende rust de volgende klim omhoog,
die best meeviel en later iets afdalend over een
minder goede weg. Die mij in het plaatsje Vide bracht.
Vanaf hier was het stijgend en dalend naar de plaats
Ponte Daz 3 Entrades, hier was ik op de heenweg ook
geweest. De teller stond op 70 km. Maar om op de
camping te komen had ik eerst nog een klim van

18
8 km.voor de kiezen, best pittig bijna op het einde. De laatste 12
km. waren een makkie. Mijn teller stond op de camping op 90
km. Ik kan niet anders zeggen dat het een pittige maar prachtige
tocht was, door een groen Portugal, ik wist niet dat het hier zo
mooi was. Hetc land blijft ons verbazen en zeker in dit deel van
Portugal. Het deed ons besluiten hier een dag langer te blijven.
Ik had op de kaart nog een route uitgezet die er veelbelovend uit
ziet.

Piodao
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10 juni
Vandaag staat er een zware rit op het programma, Jaap wil vandaag de Torre gaan beklimmen. Dee Torre
is een berg die een hoogte bereikt van 2000 meter en is gelegen in het natuurpark Serrada Estrela. Om bij
de start van de beklimming te komen moet ik eerst 30 km.rijden. We hadden besloten om dit met de auto
te gaan doen, het zou zwaar genoeg worden.Ria zou verder de hele rit met de auto begeleiden. In de
plaats Seia stond ik aan de voet van deze berg. Het is een klim van 28 km.lang. Met meerdere stukken van
12 tot 14% , dus een hele kluif. Het eerste deel vanuit de stad Seia was heel zwaar.Voortdurend op het
kleinste verzet omhoog. Gelukkig werd het na 5 km. wat minder steil en kon ik in m’n ritme komen.
Na 10 km. was er een koffie pauze, die verzorgd werd door Ria. De omgeving werd steeds mooier, het
groen van Portugal is ook hier ruimschoots aanwezig. In de klim kom je op 1200 meter een dorpje tegen
dat luistert naar de naam Sabugeiro, maar om daar te komen moest je eerst afdalen. Daar had ik geen zin
in. Na 20 km. bereik je een stuwmeer Lagoa Comprida.Net ervoor was er een klein bergmeertje dat er
prachtig bij lag in een schitterende omgeving. De boomgrens was al gepasseerd, dus het groen had
plaatsgemaakt voor rotsen. Ondertussen werd het wel steeds zwaarder, maar met goede begeleiding en
eten en drinken op zijn tijd, vorderde ik gestaag.Onderweg werden er vele foto’s gemaakt zodat ik af en
toe van de fiets af kon. Na 3 ½ uur hard werken was ik aan de top van de Torre.
Restaurantje bezocht en souvenirs
winkels bekeken voordat de afdaling
werd aangevangen. Ik had een beknopte
routebeschrijving en die gaf aan dat er
een andere weg terug was. Wij hebben
hem met behulp van locals niet kunnen
vinden . Wel werd ons een weg gewezen
die na 7 km. afdalen mogelijkheden bood
om anders terug te fietsen.

Dat gedaan, maar na 20 km.was de
weg opgebroken en konden we er
met geen mogelijkheid langs. Dit
alles zonder eerder aankondiging.
Dus terug, ik vond het inmiddels
Wel mooi genoeg op de fiets en ben
bij Ria ingestapt. Na wat zoeken op
de kaart vonden we de weg terug.
In het dorp Cavas, vlakbij de
camping de inwendige mens
verzorgd.
Zodat we om 20.00 uur

20
20

20

20

Zodat we om 20.00 uur terug waren. Al met al een bewogen maar mooie dag, waar we beiden van hebben
genoten. Midden Portugal is prachtig. En…..je kan je uitleven op de fiets!

19 juni
Vandaag was er weer eens gelegenheid om op de racefiets te stappen. Gister een route uitgezet van 79
kilometer het binnenland in en terug langs de kust, over rode wegen, “N” wegen dus. De gele wegen zijn
niet betrouwbaar wat ondergrond betreft, dat hadden we gister al ondervonden toen ik met Ria langs de
Baskische kust fietse. Ook hadden we ervaren dat ze hier ook weten wat klimmen en dalen is. De
“N”wegen zijn wat geleidelijker, dacht ik. Maar daar kwam ik snel achter, vanaf de camping ging het 6 km.
lang omhoog, naar Canales. Na 13 km. was ik in Cabazon, waar ik eerst enkele binnenbanden moest kopen
(le Camera noemen ze die hier). Dat was geen probleem bij het binnenrijden van deze plaats was er direct
een goed geoutilleerde fietsenzaak (Le Mecanico de Bicicletas is dat hier). Toen ik het plaatsje uitreed
kwasm ik een bord tegen waarop stond Colada Carmone A 12 km. naar 611 meter en Puerto Palombera
A35 km. naar 1260 meter.Bij beiden stond Abierto. Nu weet ik wat van deze aanduidingen en wist ik
meteen wat ik kon verwachten. Op weg naar Carmone, hier moest ik R.A.naar Puentenansa, daar begon
de klim. En dat was pittig; de eerste klim ging nog wel redelijk, met een temperatuur van 34 graden was
het warm. Op 611 meter begon de andere klim, nadat ik die even geprobeerd had, zag ik dat niet zitten. Er
was ook een andere weg die naar Puentenansa leidde, dus die maar genomen.
De verdere weg ging steeds omhoog en omlaag. Zodat ik behoorlijk aan het eind van mijn latijn was.
Toen de camping na 73 km. werd bereikt.

