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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”
€ 58,-- per jaar
A-lid (1e gezinslid)
B-lid, voor elk volgend gezinslid op het
zelfde adres
€ 37,-- per jaar
Alléén OMNISPORT LID:
€ 37,-- per jaar
C-lid (1e gezinslid)
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
September. Vorig jaar om deze tijd was het prachtig weer. Nu stormt en regent het. De herfst lijkt
begonnen. Kunnen we met een gerust hart “de vallende bladeren route” gaan fietsen. Daarna is het
seizoen na de “Joop Veul Sluitingsrit” alweer voorbij. De tijd vliegt, zullen we maar zeggen.
Herfstachtige toestanden maakten de deelnemers aan onze Clubronde ook mee. Die ronde werd
georganiseerd door Dirk Voskamp. Op een perfecte manier. Alles tot in de puntjes verzorgd: routes,
koffieadressen, hotel. Slechts één wanklank; die regenwolk die op de eerste dag van geen wijken wilde
weten. De Omnisporters en hun arme fietsen werden geteisterd. Het mocht de stemming niet drukken,
het werd reuze gezellig. En omdat Omnisporters hun binnenkant eveneens verzorgen, ging het er weer
vrolijk aan toe. Onder het motto: van buiten nat, dan ook van binnen. Zo vloeide het bier rijkelijk.
Straks worden de computerstanden verzameld om o.a. te kunnen vasstellen wie de kampioenen zijn. Dat
maken we bekend op onze jaarvergadering. Die staat gepland op vrijdag 5 januari 2018. Dus houd die
datum vrij in je agenda.
Ondertussen is de stuurgroep druk bezig met het programma voor het jaar 2018. En natuurlijk kan de hele
herfst en winter worden doorgefietst. In dit blad vinden jullie meer informatie.
Rijd voorzichtig in deze tijd van gladdere wegen, opdat iedereen in goede conditie straks aan een nieuw
seizoen kan beginnen

Albert
Op 19 augustus j.l. is ons lid Piet Kos overleden.
Wij wensen zijn familie veel sterkte met het dragen van het verlies.
Het Bestuur.

-
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Tochtenprogramma oktober
Zondag 15 oktober:

Joop Veul Sluitingsrit.

Het seizoen 2017 zit er bijna op.
Deze dag de sluitingsrit genoemd naar ons overleden oud-lid.
Velen van jullie hebben Joop wel gekend of eens naast hem gefietst.
Joop was een actief medewerker van onze vereniging, altijd bereid de helpende hand te
bieden.
De route zal door dorpen en over wegen gaan waar Joop vaak fietste.
Na 2 jaar zal ik hier en daar de route wat wijzigen, maar de grote lijn blijft hetzelfde.
De koffiestop wil ik in ons geboortedorp, Wogmeer, houden.
De afstand is circa 80 km en staat onder leiding van toerleider Henk Veul.
Mijn naaste medewerkers zijn Sjaak Groot en Gerard v.d. Hoek.
We starten om 9.00 uur.

Tussen 12.00 en 13.30 uur kunnen de sterritrijders zich ook nog afmelden.
Iedereen wordt op deze laatste weekend fietsdag terug verwacht bij OSSA om het seizoen
passend af te sluiten.
Ook kan je van de computers de eindtotalen laten registreren.
Zie hiervoor ook elders in dit blad.

Dinsdagen 3 en 10 oktober:
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.
De vertrektijd is om 9.00 uur.

Donderdagen 5 en 12 oktober:
Gezamenlijke toertocht van circa 100 km.
Toerleider is Albert Besuyen tel. 072 8884220.
Hier zijn de vaste medewerkers Sjaak Groot en Frans Wit.
De snelheid ligt iets hoger dan op de dinsdag.
Ook hier geldt vertrektijd om 9.00 uur.
Voor beide dagen geldt, fietsen alleen bij droog weer.
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Ingaande 17 oktober elke dinsdag vertrek om 10.00 uur voor een afstand van circa 60 km.
Zie hierover ook elders in ons clubblad.
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!!
Ik hoop erop dat er iedere keer een groot aantal leden onze tochten meerijden.
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 de 15e.

Henk Veul

- -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Donderdagochtend avontuur.
Wat je zoal kan meemaken met een groep donderdagmorgen fietsers op 27
juli.
Ik fiets nooit mee op donderdag i.v.m. met oppas-verplichtingen, maar door
vakantie waren we deze dag hiervan vrijgesteld, het gezin zat in Kroatie.
Dus vol goede moed naar Omnisport en onderweg kwam ik al een olifant
tegen. Het werd natuurlijk niet geloofd door de ca. 12 aanwezige fietsers. Er
werd zelfs al gevraagd: hoelang het terug was dat ik gedronken had.
Gelukkig konden Frans en Jose bevestigen, dat ik het toch echt goed gezien
had en bij vertrek konden de andere fiets-maten het dier ook zien staan aan
de overkant van de Broeker brug. Zie bijgaande foto, die ik bij terugkomst
genomen heb.
Het was redelijk weer, dus fietsten we vol goede moed via St. Pancras door
Huiswaard, via de Koedijker vlotbrug richting Bergen. Door Bergen heen
langs de mooie Eeuwige laan richting Egmond en via het bekende fietspadje
door de duinen, langs de molen zonder wieken naar het fietspad richting
Bakkum. Frans en Albert vonden het toch raadzamer om weer de grotere weg naar Bakkum op te zoeken.
We fietsten zo langs o.a. het domein van Afie Sentveld en het is een lust om haar domein eens te
bezoeken en van een prachtige rondleiding te genieten. Iets om nooit te vergeten, wel reserveren van
tevoren.
Bij Bakkum aangekomen, was Andre toe aan een sanitaire stop en reden we het terrein van Henny
Huisman op. Ook veel anderen maakten toen maar gebruik hiervan in het toiletgebouw van de kantine.
We zaten weer op de fiets en via Castricum kwamen we langs het Huis van Hilde, ook dit is een bezoek
zeker de moeite waard. Inmiddels was door Piet V. al een stenen Dinosaurusje gesignaleerd in een
voortuin en vanaf dat moment was het een sport om hier naar uit te kijken. Jammer genoeg verlieten we
de Rijksstraatweg na Castricum om door Heemskerk naar Wijk aan Zee te rijden voor de koffie. (Zoals de
meeste fietsers van ons wel weten, dat verderop langs de Rijksstraatweg een opgezet paard in een
ruiterwinkel staat, die misten we dus op onze bucket-lijst).
Na de heerlijke koffie weer op stap en via Beverwijk over het industrieterrein richting Zaanstad en
onderweg werd bij de Leeuwen-hoeve een paar stenen lenen leeuwen gespot: het ging goed met onze
dierentuin. Via Westzaan langs het stadhuis van Zaanstad richting het noorden. Dwars over de Zaanse
Schans met heel veel toeristen uit Japan en China en ook wij werden enthousiast begroet. Langs het brede
water links van ons en wat zagen we : Het oude pakhuis “de Adelaar” met bovenop een grote stenen
Adelaar. Wat een pracht exemplaar voor onze verzameling. Door Wormer? En Jisp, met die vervelende
klinkers, gingen we richting Neck en vlak daarvoor via een pad door de weilanden naar Spijkerboor.
In een boerderij tuin spotten we daar een Leeuw/Draak ineen gestrengeld, een bijzonder dier voor onze
lijst. Later spotten we nog een papegaai, een hond, een reiger en wat eenden. Wat mensen toch allemaal
verzamelen om het “gezellig “te maken in de tuin, de kabouters hebben we maar niet meegeteld. Via
Spijkerboor kwamen bij de Woude en was een sanitaire stop weer noodzakelijk, door dit oponthoud ging
de brug bij de Woude ook nog open. Misschien een tip, voortaan plassen na een brug, anders sta je 2x te
wachten.
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Paul ging linksaf naar het pontje om via Akersloot naar Limmen te gaan en de rest ging richting Driehuis
door de polder, waarvan de boerderijen met eventueel onze gezochte dieren te ver waren om te spotten.
Via Stompetoren en Oterleek kwamen we weer in de Waard en was een mooie tocht achter de wielen en
ging ieder zijns weegs.
Ik had me gericht op een tocht van ca 100 km en het werd voor mij ca 120 km, waardoor ik de laatste
kilometers een hongerklop kreeg. Misschien een tip om een korte tweede pauze in te lassen voor een
Snelle Jelle of iets dergelijks, om niet onderste boven
te gaan. Ik neem dat dus wel mee volgende keer.
Thuis gekomen aan de Winterkoning heb ik onze
verzameling ook nog even foto gezet: een mooie
bronzen Winterkoninkje, gemaakt door Loet van
Veen uit Heerhugowaard Noord ( ook daar kun je een
prachtige excursie boeken met een groep om kennis
te nemen van zijn mooie werk en ook mooie tuin en
veel gezelligheid). Ook mijn oude kippen, eenden en
reiger staan op de foto’s, bijgaand. (Mijn gebakken
eitje was inmiddels verpieterd)

Rest mij nog om mijn bewondering uit te spreken voor onze diverse voorrijders tijdens de vele ritten, die
we maken.
Er stond vandaag terug toch een aardig windje,windkracht 4/5 en daar maalden Frans en Albert niet om.
Ze Mollemaalden (een nieuw woord voor de Dikke van Dalen), zomaar door. Ik denk , dat ik namens alle
volgers de mannen mag bedanken voor dat ze ons weer steeds goed thuis brengen.

Piet Zut

- - - - - - - -

- Bedankt als lid: de heer K.Kuiper
Oud-Karspel.

Let Op: Het e-mail adres van Albert is
gewijzigd: albert.besuyen@ziggo.nl

- -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Eindregistratie fietscomputers seizoen 2017.
Op zondag 15 oktober kan vanaf 12.00 uur iedereen weer haar/zijn computers voor de
eindcontrole laten registreren.
De leden die met de sluitingsrit mee zijn uiteraard na terugkomst van deze tocht.
Ieder ander dus wat eerder.
Vanaf 12.00 uur zit Meindert Brugman er en hij verheugt zich erop jullie bij “zijn” tafel te
ontmoeten.
Wellicht kan je je even voorstellen aan Meindert als je de computer op tafel legt.
Velen van jullie kent hij wel, maar omdat hij iedereen wat minder vaak ziet schiet de naam hem
soms niet te binnen.
Ook zijn er voor hem onbekende gezichten.
Bij terugkomst van de tocht zal ik naast Meindert plaats nemen.
Als je geen computerrijder bent en ook niet aan de gereden fietstocht hebt deelgenomen zien we
je toch graag op deze officiële laatste fietsdag seizoen 2017 bij OSSA.
Je kan dan nog wat napraten over het afgelopen fietsseizoen en eventueel met andere leden
plannen maken voor volgend jaar.
Als je absoluut verhinderd bent op deze dag kan je mij vóór de 18e oktober bellen om een
afspraak te maken voor eindregistratie van je computer.
Groeten, tot de 15e.
Henk Veul
072-5718975.

.
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Waardse Tunnel Route
zaterdag 19 augustus jl.

De weersvoorspellingen voor zaterdag 19 augustus waren niet al te best . En ook op de
dagen in week ervoor waren er veel buien. Maar voor het goede doel gaan we altijd op de
fiets !
s’Morgens vroeg werd ik wakker met de zon in de kamer : dat zag er dus veelbelovend uit.
Al tegen 9 uur was er veel bedrijvigheid bij Ossa : de vrijwilligers van de organisatie waren
al druk in de weer met voorbereidingen . Ik ging ervanuit dat er wel meer Omnisporters
zouden komen en dat bleek ook zo te zijn. Zo vormden we een groepje van 8
Omnisporters,.Op de racefiets ,dus we kozen voor de langste afstand, de 60 km. Appeltje
Eitje voor ons Omnisporters ! We wisten Ria over te halen om met ons mee te gaan en niet
in haar eentje de 40 km. te gaan rijden .
Even na negenen werd het startschot gelost: de bel werd geluid door Margret IJdema . Zij
was een van de twee sponsordoelen: een sporthandbike voor haar als topsporter en het
andere doel was het Praethuis . Aangezien ik zelf meedoe aan triatlons ,ben ik uiteraard fan van Margret .
Wij zagen elkaar bij de duatlon in Hoorn en bij de triatlon in Heerhugowaard. Bovendien kom je veel van de
paratriatlon sport te weten als je een keer naast haar man Patrick fietst tijdens een Omnisport tocht .
Hoe het precies zo uitkwam weet ik niet, maar opeens was ik samen met Sjaak Bleeker voorrijder van ons
Omnisport groepje. Het tempo zat er goed in en voor ons zag ik twee andere racefietsers rijden. Dus even
aanzetten en lekker in het wiel van Anja ( zij werkt bij Kolkman) . Liever in een tempo van 30 km. rijden in
het wiel van een andere voorrijder, dan 27 km. op kop ! Helaas hielden ze geen rekening met onze groep,
dus na elke bocht, tunnel, stoplicht etc. moest er opnieuw flink aangezet worden. Dat gaf uiteraard het
nodige en terechte commentaar vanuit de achterhoede. Uiteindelijk viel de groep uit elkaar op de
Schoorlse Zeeweg ( de klim) .
Aangezien we als Omnisporters het motto huldigen: samen uit en samen thuis, hebben we het tempo wat
teruggeschroefd en op elkaar gewacht en zijn met Sjaak en mij op kop verder gegaan. Prachtig stuk
gereden door de Schoorlse duinen en bossen ,alwaar het lekker rustig was.
Het bleef steeds droog, maar helaas was het fietspad door Geestmerambacht nat en modderig: dus toch
nog een smerige fiets helaas. De route ging inderdaad door heel veel tunnels, dus we zijn de tel kwijt
geraakt. In Koedijk zagen we de boten liggen voor de Gondelvaart: daar moest nog heel veel getimmerd
en geschroefd worden.
Ik merkte dat je als voorrijder wel heel erg goed moet opletten . De bordjes van de Waardse Tunnelroute
waren goed zichtbaar, maar de richting van de pijl was soms pas op het laatste moment te zien . Al met al
kwamen we goed aan bij het Praethuys in Alkmaar . Net als vorig jaar was de ontvangst weer hartelijk:
koffie, thee, ontbijtkoek . En ( voor Omnisporters erg belangrijk): we mochten ons meegebrachte broodje
opeten. Jammer dat het Praethuys alleen in de lange route van 60 km zit. Na een gezellige pauze weer
verder , richting Heiloo en toen weer naar Heerhugowaard. Ook dat was goed geregeld door de
organisatie : op de terugweg wind mee.
Af en toe hadden wij als voorrijders toch de neiging om te hard te gaan rijden. Verbazingwekkend was het
wel dat Sjaak daar steeds de schuld van kreeg , terwijl ik er vandoor was gegaan.

Ondanks het feit dat de route goed was uitgepijld, lukte het ons toch om vlak bij Heerhugowaard
een bordje te missen (of was het weg ? Later hoorde ik dat iemand die na ons kwam het bordje de
goede kant heeft opgezet ) . Daardoor hebben we zeker een tunnel gemist. Waarschijnlijk de tunnel waar

- -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Co en Riet Zut stonden: sorry !. En dus de mandarijn gemist. Opeens zaten we in Oterleek, na een lang
stuk heerlijk voor de wind . Daar maar een fotomoment van gemaakt.
Toen terug langs de Oostdijk: volle
bak wind tegen : “lukt het nog
Carla?” .In Heerhugowaard Zuid
kwamen we langs het nieuwe huis
van Piet Pranger. We hebben nog
aangebeld, maar helaas was hij niet
thuis. Ook daar hebben we ergens
een bordje gemist, dus zijn we
geheel op eigen kracht en inzicht
naar Ossa terug gereden. Links van
ons zagen we een zeer donkere
dreigende lucht aankomen.
Uiteindelijk zijn het zo’n 70 ipv 60
km. geworden. Ria was van te voren
al gewaarschuwd: met Sjaak erbij
wordt het minimaal 60 kilometer.
We stonden net bij Ossa toen het
flink begon te regenen, dus snel naar
binnen voor een flesje oud bruin of
een kop thee . Al met al was het een
prachtige fietstocht, en ook nog voor goede doelen. Zowel het Praethuys als Margret IJdema kregen een
cheque van 1750 euro, waar ze heel erg blij mee zijn. Met hulde aan de vrijwilligers van de organisatie,
waaronder enkele van onze leden . Dus Omnisporters die er niet bij waren: jullie hebben echt iets gemist .
Volgend jaar in het Waardse Wielerweekend : allemaal meefietsen !

Carla Aalders

11

- -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Retourtje Wezer
In het najaar van 2016 kriebelde het bij Hans en Piet. Zullen we weer op pad volgend jaar? Ja dus!
Vorig jaar waren we in Vlaanderen en dat was prima bevallen en Hans wilde wel eens naar de Weser. Na
enig overleg over wanneer en hoe lang werd het plan steeds concreter. We gingen één week en vóór
Hemelvaartsdag. Hans maakte een routeplan en Piet regelde alvast een aantal overnachtingen.
Op 13 mei om 7.30 vertrokken we naar Amsterdam.Een bekende route naar de Schellingwouderbrug met
af en toe wat miezer. Via de “Bra-Bridge” naar IJburg en langs een bekend weggetje met veel
schapenpoep naar Muiden. Bij Huizen de Stichtse Brug over en langs het Eemmeer en het Nijkerkernauw
naarde Nijkerkersluis. Op zich natuurlijk een prima route. De wind viel mee maar die hardlopers met
fietsbegeleiding van de Eemmeerloop waren ronduit stuitend! Die denken dat de hele wereld van hunzelf
is.
Via Putten, Garderen, Nieuw Millingen reden we naar Apeldoorn. Een mooie rit en daarna eenbizar
onderdak in een tuinhuis. De sleutel lag zoals afgesproken inderdaad klaar want ze waren nog niet thuis.
Geen water.Geen douche.Dus zijn we maar ongedouched gaan eten in de stad.We liepen nog maar net en
er was toch een douche:een stortbui. We zijn gaan schuilen in het fietsenhok bij een kerk. Zou dit hier de
manier zijn om zieltjes te winnen?
Het was erg gezellig eten bij de Babbel. We waren pas om 21.30 terug en konden toen alsnog
douchen.Ook dat was primitief maar wel goed. Hele lieve mensen. Het huis en het tuinhuis stond vol met
allerlei prullaria die voor veel mensen rijp zouden zijn voor Rataplan. De bedden waren voorverwarmd.
Lichtschakelaars waren onvindbaar. De radiator naast mijn bed was loei heet .Een lollig begin van de nacht
en Hans begon ook nog te snurken.
14 mei zondag
Ondanks alle perikelen in ons unieke onderkomen toch nog redelijk geslapen. Toen ik in alle vroegte op
het toilet zat probeerde Lisette iets uit de vriezer te halen die vrijwel naast het toilet stond. Gelukkig kon ik
haar op tijd waarschuwen zodat dat tafereel haar bespaard bleef. Het ontbijt was prima en na een hartelijk
afscheid vertrokken we met warm weer en zon richting Ootmarsum.We zullen dit nooit vergeten.
Al ras wat overmatige kleding uitgetrokken en nog wat banden bijgepomt.
In Holten op een pleintje koffie gedronken en gezellig gekletst met een fietser die ook overal kwam en ook
Frank Janssen kende. Na de Holterberg reden we via Nijverdal door naar Tubbergen waar we een lekker
biertje namen omdat we vroeg waren en niet te ver meer hoefden. We mochten niet vóór 18.00 op ons
gastadres aankomen maar waren er al om 16.30 Dus zijn we direct maar ergens gaan eten. Het logies was
een keurig nieuw huis. Ontvangst door Tonny en Ria leek wat koel. Maar ja, wat wil je als twee naar drank
ruikende (bijna) 70-ers om zeven uur aankloppen.
Maandag 15 mei
Prima geslapen. Goed ontbijt. Tijdens een praatje bij het
afscheid bleek Tonny 40 jaar voor Hulsink te hebben
gewerkt en dat Piet veel gezamelijke kennissen met ‘m
had. Het werd toch nog gezellig.
We gingen de Duitse grens over via een fietsroute;
eindelijk de route waarnaar 5 jaar geleden door een
illuster Omnisport-kwartet werd gezocht toen ze naar
Berlijn gingen. Het werd een mooie zonnige rit.
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Nog wel een paar km. zandpad maar dat maakt het alleen maar leuker.
Osnabrück is een grote stad met hektisch maar gedisciplineerd verkeer. Ze doen er ook aan luchtfietserij,
op hoog energetisch niveau.
De jeugdherberg was op zich goed maar het eten matig voor die prijs. We aten gezamenlijk met een paar
groepen kinderen , al dan niet met een beperking. Een
aparte ervaring.
Dinsdag 16 mei
Ook nu weer prima nacht op een stapelbed. Het ontbijt
was redelijk. Chapeau voor de begeleiding van de
jeugdgroepen.
Uiteraard beleefden we de gebruikelijke inspanningen
om de stad uit te komen. Het bleef de hele dag lekker
droog, veel bewolking en af en toe wat zon. En wat zijn
die conditoreien toch prachtige uitvindingen.
Enfin, de rit kwam rond 16.15 tot ontknoping. Het laatste stuk was een korte maar zware klim naar de
Jeugdherberg van Porta Westfallica. Het was er erg stil en er kon niet warm worden gegeten. Verder was
het ronduit duur voor zo’n simpel etablissement; € 58,- voor logies ontbijt, twee personen op stapelbed.
De ontvangst was erg belerend en commanderend. We zijn gaan eten in een Turks restaurantje waar we
een “Kapsalon” hebben gegeten. Daarna nog even een fles goedkope wijn soldaat gemaakt en gezien dat
Dumoulin de rose trui veroverde.
Woensdag 17 mei
We waren de enige overnachters dus het gehele ontbijtbuffet was voor ons. Een schril contrast met
gisteren. Vertrokken met warm weer na een warme
nacht op incontinentie matrassen…….
Nog ff de ketting schoongemaakt en gesmeerd en
toen op naar de Wezer, te beginnen met een stevige
klim.Het werd weer een mooie dag. Onderweg een
langs roofvogels en mooie koolzaad-vergezichten,
mooie route langs de Wezer.
We brachten een kort bezoek aan Hamelen. De brug
bij Hamelen is versierd met de populaire liefdessloten. We hebben één rat gezien die nog niet

gevangen was; maar die was wel van goud.
Nog even een pizza gegeten
voor de broodnodige
koolhydraten waarna we
doorreden langs
Kernkraftwerk Grohnde naar
Bodenwerder. Via de VVV
vonden we snel onderdak bij
café Pension Rosengarten. En een dorst dat we hadden. Lekker gegeten bij
de Chinees.
Er staan hier overal lollige beelden die te maken
hebben met de legendarische Baron van Münchhausen.
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Donderdag 18 mei
Nog even snel wat foto’s van de Baron van Münchhausen genomen. We maakten heel veel leuke km’s
langs de Weser. Uiteindelijk kwamen we na 115 km. in Hann. Münden, wat op de wereld erfgoedlijst staat
vanwege de vele mooie vakwerkhuizen. We hebben vanavond bij het VodF-adres van Frau Wagner lekker
asperges gegeten en toen weer het steile pad op naar het gastadres.Wat heeft die Frau Wagner een mooi
uitzicht over de stad. Het volgende VodF-adres reserveerden we telefonisch in Bad Bentheim.
Vrijdag 19 mei
Na wat overleg besloten we om naar Gottingen te rijden en daar de trein naar Bad Bentheim te nemen.
Dat werd toch weer een avontuurlijke reis. Regen, een steile klim over een linke weg en uiteindelijk een
fantastisch snel gravelpad van ca. 20 km. door de bossen.
Op het station kochten we een Nieder-Sachsen ticket voor twee personen en twee fietsen. De reis verliep
niet geheel zonder problemen. Bij de overstap op station Hannover hoorden we vlak naast ons een enorme
knal met een lichtflits. Allemaal bleke mensen om ons heen…….Helaas was het geen moderne aanslag maar
slechts een kortsluiting. Dit leverde een paar minuten vertraging op waardoor we de volgende overstap
dreigden te missen.
Aangezien die “Japans” vol zat moesten we alsnog een uurtje wachten. Je kan niet alles hebben.
Aangekomen in Bad Bentheim/Gildekamp wist Hans een goed restaurant. En dat was erg goed: Alter Markt.
Na het eten bezorgde MIO ons een soort dollemansrit van 5 km.naar Kuhnkamp bij de Familie
Elferink.Modderweggetjes van 10 cm. Breed, dwars door weilanden etc. Maar het klopte wel! We kregen
elk een tweepersoonskamer, wat chique!
Zaterdag 20 mei
Vandaag naar huis. We reden met stralend weer via Enschede naar Lochem. Een korte treinetappe met
Syntus naar Zutphen. Vandaar reden we met “good-old” NS via Arnhem naar Heerhugowaard. Ons
overkwam nog een intermezzo met vluchtelingen die hun reiswijze hadden aangepast aan hun huiskleur.
Ondanks boetes bleven ze hardnekkig zwart rijden. (Begrijp me asjeblieft goed; ik wil natuurlijk niet onze
gekleurde medemens stigmatiseren). Van een charmante Surinaamse medewerkster van een AOC
begrepen we dat het vermoedelijk om Eritrëers waren die van Nederland zakgeld krijgen. Ze werden eruit
gezet en de conducteur maakte melding van eea. In ieder geval, we waren “echt “ weer thuis en het was
een ontzettend leuk reisje.

Hans de J. en Piet P.
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Beste Omnisporters
Ik voel me vereerd dat er zoveel mensen mij willen helpen.
Ik heb van het weekend enorm genoten van de warmte en steun die ik heb ontvangen tijdens de Waardse
Tunnel Route! !
Vooral de gesprekken met de fietsers vond ik erg fijn .
Mijn man Patrick heeft de 60 km gefietst en fietste met een fijn groepje.
Ik heb samen met Bridt, onze oudste dochter van 13, in totaal 35 km gefietst.
Omdat wel pratende weg van de 20 km route zomaar op de 40 km route belanden.
En na en sanitaire stop weer gezellig op het begin punt terug kwamen en weer verder gingen met de
gezellige gesprekken.
Wat een fijne dag! !
En zondag middag bij de Tour de Waard !!
Werd ik verrast met een geweldige cheque van E 1750 .Wat een geweldig bedrag ‼
Ik hoop ,en zal daar zeker alles aan doen, dat ik in de paratriathlon iedereen kan laten zien dat ik tot de top
kan gaan behoren !
Mede met dit bedrag hoop ik een nieuwe wedstrijd fiets te kunnen aanschaffen! !
Triatlon is een geweldige sport en ik ga mijn best doen om in 2020 naar de paralympische spelen te gaan.
De weg naar mijn grote droom : De paralympische spelen 2020 is nog heel heel lang.
En de kans dat ik daar daadwerkelijk kom is zeker niet zeker.
Maar ik wil er alles aan doen om daar te komen!
Er moet nog veel gebeuren om daar te komen.
Ik heb nog maar een paar jaar om punten te verzamelen en mijn concurrentie in te halen! !
En vooral om mijn spullen voor elkaar te krijgen.
Ik leen nu nog een wedstrijd fiets en een wedstrijd wheeler van de triatlon bond.
Nog veel mooie wedstrijden te gaan dus om te laten zien wat voor geweldige sport dit is en te gaan voor
het hoogst haalbare.

Margret IJdema
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Gezien onderweg. ( ’n Pinarello !)
Hoe kan je de racefiets mee nemen naar het buitenland, om daar te gaan fietsen ?.
Deze oplossing, kwam ik tegen in Voorhout bij een tankstation.
De een vervoert zijn racefiets in de auto zelf of op het dak of aan de achterzijde daarvan.
Maar hier stond een motorfiets met een racefiets aanvast gemonteerd.
Deze man had een stellage laten aanmeten aan de beide zijde van zijn motor bij de duopassagier plaats.
Aan de rechterzijde het fietsframe recht omhoog en aan de andere zijde was een rek bevestigd voor de
wielen.
Het rek was zo gemaakt dat alles zoveel mogelijk achter de motorrijden zat i.v.m. de windvangst.
Zo kan hij mooi zijn fiets meenemen als hij in het buitenland wil gaan fietsen, dit doet hij vaak.
Ik wou u deze vervoerswijze toch even laten zien.
De foto’s zijn gemaakt door Monique, die daar werkt en ook veel fietst.

Sjaak.

Al genoteerd op de kalender?
Jaarvergadering 2018

Zag
Ff

ook onze

vrijdag 5 Januari
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Zomaar een Donderdagochtend ritje !
3 augustus 2017.

V

oor deze donderdag waren de verwachtingen van het weer, helaas niet zo positief.
Het zal nat en winderig zijn, echter het viel alles mee, het zal nu, na 9 uur droog blijven
aan de kust.
Om 10 voor 9 zal er nog een klein buitje komen, echter om 9 uur kreeg Albert een ping
op zijn mobiel, dat de bui er was.
Even wachten en we konden hier na gaan.
De groep was wat klein door de verwachtingen, maar met 7 man en 1 vrouw togen we op pad.
De liefhebbers waren : leider Albert { met of zonder lange ij), met assistentie van Frans.
Sam, Hans, Carla, Theo en 2x Sjaak waren van de partij.
We togen eerst natuurlijk tegen de wind in, deze was Zuidwest, dus op naar Beverwijk door de diverse
dorpen. Vandaar richting het pont, deze werd links gelaten en togen we naar de zeesluizen.
De wind was hier lekker van de partij in het zeegat van Velzen, dus een frisse zeewind in de neusgaten.
Over de sluis rijdend, hadden we een goede inzicht wat daar allemaal gaande is, in de nieuw te bouwen
zeesluis.
Dit is toch een gigantisch project als je dit zo kan aan schouwen.
De doelstelling was, dat we op de verste en hoogste plek in IJmuiden koffie gingen drinken.
Nu dus door het haven cq industrie gebied, de vislucht overheerste hier.
Dus moesten we nog een flink stuk door het winderige IJmuiden.
Er werd deze dag op het gevoel gereden hoe we gingen rijden om bij de koffie te komen en aan de
kilometers.
We zijn op gebieden geweest waar ik nog niet was geweest, dit is ook weer het mooie ervan.
Maar uiteindelijk boven op de duinen, was de koffiestop na ruim 40 km. met riant uitzicht op de zee
bereikt.
Het was rustig in het paviljoen "La Maranda", de vrolijke gastheer kwam de bestelling opnemen.
Dit deed hij op zijn manier, eerst de handen omhoog voor de gewone koffie en daarna de andere dranken .
Dit werkte voor hem het beste.
Na een ruim half uur werden de fietsen weer bereden, nu aan de kant van Kennemerduinen, heerlijk met
de stevige wind mee en tevens afdalend richting Driehuis.
Hier even een omleiding, om richting Spaarndam te komen.
Op de dijk daarheen trok de wind fel aan, de fietsen zaten schuin onder ons, door de harde zijwind.
In Spaarndam zochten we het recreatiegebied Spaarnwoude op, door de diverse paden, links en rechtsaf
te nemen kwamen we bij de brug over het zijkanaal uit, op deze brug zagen we de pont aan komen varen,
dus mooi op tijd voor de oversteek naar de andere zijde van het Noord - Zeekanaal.
Hier vandaan alles met de wind mee (kracht 6 a 7) naar huis, via Driehuizen,Stompetoren en Oterleek.
Voor de organisatoren was het een dag van fietsen hoe het uitkwam, de route werd onderweg bepaald.
Dit is wederom weer zeer goed gelukt door de beide heren.
Het was weer een mooi en stevig daggie fietsen.

Sjaak.
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‘t Amsterdamritje
I

n Amsterdam woonde van 1834 tot 1905 Jacob Olie, timmerman, tekenleraar en later werd ie de eerste
directeur van de ambachtsschool in Nederland. Zijn grote hobby was de fotografie.
Hij maakte de mooiste foto’s van Amsterdam e.o.Zo ook van de Westelijke Eilanden. Wij fietsten daar al
vaker, door de straten met die prachtige namen, Westerdok, Grote Bickerstraat, Zoutkeetsgracht,
Zandhoek en Bokkinghangen. Deze foto is gemaakt bij het Westerdok, met op de achtergrond de
Zandhoek.

Niet iedereen is er van gecharmeerd om op zondagmorgen om acht uur op de fiets te stappen. Maar zo’n
dag als drie september belooft wel wat, met z’n allen een dagje naar Amsterdam. Op het Douwstra-plein
stonden twee de Waard tenten, dat gaf al genoeg gesprek stof. In die prachtige Beemster werden we
verwelkomd en begeleid door een groepje groene parkieten. En dan het weer, een zacht briesje uit het
zuid-oosten, de zon die de laatste mistflarden weg jaagt en twee geweldige voorrijders Frans en Sjaak.

- - -
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Iedereen had er zin in, ondanks het vroege uur van vertrek. In de stad worden we ook beloond voor het
vroege opstaan. Het was redelijk rustig op straat. Dat er nu net vandaag een zwemmarathon was in
Amstel en grachten, daar was ik niet van op de hoogte. Daarom moesten we een stukje lopen langs de
Amstel tot aan de Magere Brug. Ook op het voormalige marine complex was het druk met geklede en
ontklede mensen.
Gerard, onze achterrijder hield de boel goed bij elkaar. Bij onze koffietent
hadden ze zelfs tafels voor ons gereserveerd onder de naam Wielaerts.
Er was helaas wat meningsverschil bij het afrekenen, maar gelukkig trok de
“miljonair” in ons midden, alles weer recht.
En terwijl ik hier nu aan de oevers van de Wezer enkele dagen vacantie houd,
de regen tegen de ramen klettert, de wind door het dal raast, toeristen op de
berg de Brocken (1142 m) niet meer weg kunnen door de wind die er staat
met orkaan kracht, mijn voeten bijna niet warm kan houden en ik de overkant van deze “Groote Sloot”
amper kan zien, denk ik aan de beklimming van de Schellingwouderbrug! En die brug heeft me wekenlang
van te voren achtervolgd.
Want vorig jaar tijdens dit ritje was het voor mij een drama, Ria Kaptein herinnerde mij daar nog eens
fijntjes aan. Dat ging niet best in 2016.
Ik voelde mij nu veel beter en hoewel ik Evert niet bij kon houden, was ik toch
wel tevreden.
De brug was open en nadat we er weer doorkonden, reed er een dame op
skeelers voor ons op het voetpad. Met een kort jurkje en mooie bruine benen
reed ze voor ons de brug af,28 km. per uur. Zonder
helm en zonder arm en beenbeschermers. We
zagen die mooie benen al liggen vol met schaaf –
en snijwonden. Maar zij , als Amerikaanse, kan nog
steeds rekenen op de Obamacare ! En voor het verkeerslicht remde ze
netjes af. Zou ze nou helemaal uit Amerika zijn gekomen om deze
Schellingwouderbruggen te beklimmen? Zou ie tot de BIG’n behoren?
Via het Zwarte Gouw, langs die prachtige volkstuintjes, zijn we met de wind in de rug snel
weer bij Het Schouw. Daar haak ik af. En zet me heel tevreden naast Trees in de auto. Ik
ben er zeker van dat Frans en Sjaak de groep weer veilig thuis zullen brengen.
En in 2018 ?????

Remi

De Veluwe e.o.
Donderdag 13 juli.

Zo de weergoden waren ons goed gezind want op woensdag plenzde het van het water en op de
donderdag stond de IJsselroute op het programma, ( was eerder dit jaar afgelast van wege het weer)
Goed weer weinig wind en GEEN regen
Temperatuur goed om te fietsen.
Dus werden de fietsen in of opgeladen op het Raadhuisplein, om naar Loenen te gaan waar het startpunt
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was bij Res /Hotel DE LOENERMARKT,fietsen weer rij baar gemaakt, wielen er in en
eerst even een koppie doen.
De fam. Groot en ondergetekende hoefden niet zo ver te rijden, Otterloo en zelf zat
ik in Kootwijk.
Na de koffie op de pedalen voor de eerste km. weg te trappen maar we waren nog
geen 700 meter weg klapband ( een goed begin is het halve werk )
Dat kon ik nog op mijn teller bekijken daarna was het gebeurd met de KM teller (
overleden ).
Maar goed gerepareerd en we konden verder, maar in het begin waren of de
knooppunt borden weg of niet goed te zien, maar we zijn wel drie keer over het spoor
van het boemeltje Loenen – Beekbergen gereden, niet verkeerd want de natuur is er
wel mooi maar was niet de bedoeling
Maar na dat we weer
op de goede weg
waren verliep het
voor de rest
probleemloos.
(En na ook de
plaatselijke markt die
denk met voorrijden
er niet was )weer een
beetje van de route
af, maar we vonden
de bordjes weer
terug
Om ergens te komen
moet je wel een
stukje over een weg
naast een snelweg
maar het kan op een
bepaald moment niet
anders maar leuk
????
Maar wat erna kwam
vergoede alles qua natuur, mooi langs de rivier na eerst een foto te hebben gemaakt op de brug en over
de dijken naast het water slingeren ook over de wildroosters.
De knooppunten brachten ons via kleine paadjes, op wel erg mooie plekken
En zo reden we via Eerbeek, Dieren, naar Doesburg en Oldburg en Rha wie kent het niet.
Vandaar weer richting ’ t noorden en via de uiterwaarden naar Steenderen om door de Molenstraat
in Bronkhorst uit te komen, over de Bakerwaardese weg naar knooppunt 90. Ja we schoten wel lekker op
zo en het weer bleef goed en met een klein beetje zon werd het tempo ook beter om in Wichmond uit te
komen. We kregen ondertussen wel trek in wat te drinken het liep al ruim tegen twee uur en dan krijgen de
fietsers trek. Op naar Zutphen om daar even de energie weer aan te vullen

‘t Was erg druk in het restaurant maar aan het eind van het terras was ruimte maar we zaten wel een
beetje in de herrie van het gritstralen van de brug waar we vlakbij zaten .
Maar de koffie, thee en er was er een met uiensoep, smaakte wel en zeker na een 70 KM
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Door weg werkzaam heden waren de knooppunten niet meer te volgen
Maar Jack ( schrijf ik je naam goed ??) die plaatselijk goed bekend is , loosde ons goed door Zutphen heen
om aan de andere kant van de IJssel weer op de goed weg uit te komen Richting Deventer via Gorsel

(Maar niet voor de Deventerkoeken)
En ook door Deventer was onze loods weer op dreef en zonder problemen wisten we ook daar de
overkant te vinden (Bedankt )
Om via de andere kant van de rivier weer richting zuid door de mooie uiterwaarden om via Wilp over de
Kneuterstraat richting Klarenbeek en beetje de richting Loenen aan te houden
Vlak voor het einde van de rit was er nog een leegloper maar twee keer nieuwe lucht er in en zo wisten we
Loenen weer te bereiken.
Ik denk dat ik wel namens de hele ploeg van 18 pers. spreek het was een mooie tocht
En geen problemen verder
Alle eer naar Sjaak/Frans en Albert

Gerard

e

lkj
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TC Omnisport Weekend
Toertocht naar Zeist

Op zaterdag 9 september was om 09:00 uur de start van de weekend toertocht
georganiseerd door Dirk Voskamp en bijgestaan door de technische ploeg Bram
en Ben met de VW bus. We blikken terug op een fantastisch evenement met
speciaal weer en sportieve, zonnige en enthousiaste deelnemers.
Dirk Voskamp kwam voor vertrek bij me en zei dit is jouw 1e weekend dus jij mag een
verslag maken, nou heb ik een geheugen als een vergiet maar goed hierbij dan een verslag van een
geweldig weekend het weer was 1 dag nat en de 2e dag perfect windje mee en zelfs af en toe een zonnetje
maar daar hebben we het verder niet over gehad toch !!!
Er werd verzameld bij het clubgebouw zo rond 08:30 uur het was een mooi gezicht de meesten met een tas
op de rug die bij aankomst met plezier in de bus werd geladen.Binnen stonden wat geblesseerden die
herstellende waren van een nieuwe knie (Henk Veul) of van een vervelende valpartij (Piet Pranger) zij
konden helaas niet mee maar kwamen ons wel uitzwaaien. Allebei beterschap en we hopen dat jullie er
snel weer bij zullen zijn.
Om 9:00 uur gaf onze tourleider (Dirk) nog een laatste instructie over dag 1 het aantal kilometers zou
ongeveer 140 zijn en wat gekreun en een blik op de dreigende wolken (wel regenjack geen regenjack)
konden we vertrekken. Na enige kilometers bleek dat de bui ons gezelschap wilde houden en bleef er
voorlopig (nat) bij. Dit had tot gevolg dat de wielerschoentjes al gauw doorweekt waren maar dat mocht
de pret niet drukken. Op naar de richting Amsterdam /IJburg tijdens het rijden even een praatje over van
alles met diegene die naast je reed met wel of geen raadgevingen over een nieuwe ketting die niet lekker
liep of over de vele hobby’s (zou eens een lijst moeten maken) die men binnen de club heeft. Op eens op
een bruggetje een knal gelijk iedereen op scherp en hoe vervelend ook er was een zadel klem afgebroken
van de fiets van Hans maar de TD was er snel bij en Hans kon even later weer wel met een hogere stem
verder op de reserve fiets. Na een aantal kilometers was het zadel weer gemaakt door vrijwillige
sponsoring van PCS Bromfietsen in Purmerend en omstreken mocht je ze alsnog willen bedanken het
adres is Neckerstraat 9 1441 KT Purmerend.

Uit de reacties konden we wel opmaken dat er vanaf de start direct volle bak gefietst werd! De groep tikte
al snel de 27 km per uur aan, we lieten er geen gras over groeien! Het mooie hierbij was dan ook dat de
meest ervaren fietsers hun verantwoordelijkheid pakten en dus op kop reden! Dit was maar goed ook want
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de regen kletterde uit de hemel, tja met al die nattigheid blijft er wel eens wat aan de band kleven deze
keer was de tegen de regen helemaal ingepakte Ria Kaptein de klos…lekke band potverdikkie maar ja met
zoveel kennis in de groep was dit zo weer gefikst en het gaf een aantal mannen de kans om de
dichtstbijzijnde boom maar eens van dichtbij te bekijken en hem ondanks de regen nog maar wat extra’s
te geven. Hierna moest er hard gewerkt worden want het koffie adres op IJburg DOK 48 maakte zich al
zorgen de klokt tikte naar een half uur later .Ondanks dit werden we hartelijk welkom geheten door de
gastvrije bediening en konden we aan de koffie, thee, cappuccino en natuurlijk met een heerlijker
appelpunt. De stoelen waren uit voorzorg al voorzien van een vuilniszak zodat we met onze natte broeken
zo konden gaan zitten.
Hierna gauw verder lang een prachtig pad waar de schapen ook zich erg thuis voelden en zich niet zomaar
weg lieten jagen door een paar wielrenners. Nadat we het schapen pad hadden verlaten bleek de regen
ook weer zijn nuttige kanten te hebben de fiets werd weer ontdaan van de berg schapenpoep. Daar gingen
we weer op weg naar Soesterberg het verlaten vliegveld maar voordat we daar kwamen gebeurde er iets
geks volgens Dirk waren er vliegende hertjes ( zie je alleen op wintersport) op het asfalt terecht gekomen,
na wat onderzoek bleken het rivier kreeftjes te zijn die in grote getallen de weg probeerden over te steken

Deze zijn erg lekker daar kan je wel een pannetje van op maar ja geen tijd om ze te vangen dus verder op
weg naar het vliegveld Soesterberg dat was erg leuk. Een week eerder een TV programma gezien over dit
gebied wat over wordt genomen door de moeder natuur en nu heel even door TC Omnisport die de
startbaan overnam. Je ziet de straaljager net nog overvliegen.
.

Na de foto sessie op weg door naar Hollandse Rading bij Hilversum met zijn bijzonderheden zoals het
vroegere marine opleidingskamp waaronder ook ik nog is gekeurd voor zijn marine tijd. Albert had er
minder leuke herinneringen aan zo in de begin jaren zestig al een baan als onderwijzer maar evengoed
24 mnd opkomen voor je nummer.
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Hierna naar Café Moeke waar we nat een beetje moe maar voldaan aan de koffie met wat lekkers gingen.
Het was na deze stop nog een kilometer of 40 en dan zouden we bij het hotel in Zeist zijn.
Na de stop bij restaurant Moeke op de fiets en met een leuke omweg naar Zeist daar kwamen we tegen
17:00 uur aan. Nadat we de fietsen in een vergaderzaal mochten plaatsen en de hotel kamers keurig waren
ingedeeld door Dirk Voskamp met de nodige instructies werd het tijd om te douchen en daarna in de
jacucci.
Toen ik ging douchen bleken mijn voeten spierwit te zijn en de benen 3 x zo bruin helaas allemaal nep door
alle vuil op de weg en de regen hadden ze dit kleurtje gekregen. Na het badderen in de kleren en naar
beneden even een lekker een biertje en gezellig met elkaar kletsen,hier kwamen de verhalen los wij
hadden natuurlijk een jaccucie en badjassen op de kamer en zelfs mooie slippers zeiden Albert en ik , Ria
Veul schrok ervan en dacht dat is echt zo, dan missen wijj nogal wat op onze kamer maar ze had al gauw
door dat het een geintje was ondanks de mooie slippers van Sam. Hierna kregen we een heerlijk 3 gangen
diner met als extra op verzoek een 20 schalen patat met echte mayonaise. Hierna nog een kopje koffie
met een lekker chocolaatje.
Toen voor de liefhebbers nog even een afzakkertje halen . De meesten gingen redelijk op tijd naar de
kamer en was het voor
middernacht rustig in de bar.
De volgende morgen naar het
ontbijt buffet nadat we de
tassen hadden ingepakt en in
onze sportkleding lekker
gingen ontbijten. Nou dat
konden ze daar wel wat een
lekker ontbijt buffet
serveerden ze daar in Hotel
Woudschoten.

lk
Remi.rr

- -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24

En hierna op weg naar Noord Holland we hadden de wind mee dus voor dat we het wisten zaten we alweer
aan de koffie in Baambrugge in café de Punt met natuurlijk een enorme appelpunt met slagroom. Hierna
weer op de fiets en richting Amsterdam via IJburg naar de Zaan en Purmerend bij ons vast koffie adres
Spijkerman nog even wat drinken en toen voor de buien uit naar de Beemster en zo naar Heerhugowaard
daar stonden in het clubgebouw onze barmensen al naar ons uit te kijken dus nog een donker bruin biertje
nog even een laatste woordje en bedankje van de voorzitter en toen zat het erop. Ondanks de mooie
woorden van Albert wilde ik Dirk bedanken voor de organisatie en het voorrijden en de mannen Ben en
Bram van de volgwagen .

Wen Ganzevoort
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Het Zomerseizoen
Dinsdag/Donderdagochtend
’t ZOMERSEIZOEN ZIT ER BIJNA WEER OP !
Daarom sluiten wij de zomerperiode van het dinsdag en donderdag fietsen op donderdag 12 oktober a.s.
weer gezamenlijk af in de kantine van “Ossa”.
Iedereen is op deze morgen van harte welkom. Ook diegenen die op deze morgen niet
willen of kunnen fietsen nodigen wij uit om gezamenlijk een kopje koffie of thee te komen drinken.
Op deze morgen rijden wij dan een tochtje van ca. 55 km. Vertrek om 09.00 uur en aankomst

ca. 11.30 uur.

- -
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Na de “Joop Veul” Sluitingsrit op zondag 15 oktober a.s., starten wij op dinsdag 17 oktober a.s. met het
herfst- winterprogramma.
Vertrek iedere dinsdagmorgen om 10.00 uur vanaf “Ossa” voor een afstand van ca. 60 km.
( met koffiestop)
Ook in de herfst/winter is het gezien de temperatuur en kwaliteit van de wegen prima fietsen in deze
periode van het jaar, daarom nodigen wij u uit, ook om uw conditie in deze periode op peil te houden,
wekelijks aan deze gezellige tochten deel te nemen.

Groeten, Albert, Frans en overige voorrijders.

Clubronde naar Zeist
9 & 10 september.

M

et onovertroffen enthousiasme loodste Dirk Voskamp ons dit jaar door
de Clubronde. Helaas moest ie het zonder zijn mede-organisator Piet
Pranger doen, die herstellende is van een val. Maar Dirk liet zich hierdoor
niet uit het veld slaan.
Geteisterd door enkele buien, kregen we het niet cadeau op de zaterdag,
maar grote delen van de dag was het gelukkig droog. We bleven
doorfietsen. Ook een gebroken zadelboutje bracht ons niet uit het evenwicht, dit euvel werd opgelost door
de mannen van de volgauto, Ben en Bram.
Leuk hoogtepunt van de dag was de passage over de startbaan van vliegbasis Soesterberg, waar
waarschijnlijk weinigen ooit waren geweest.
Het hotel in Zeist was erg groot, de ober had waarschijnlijk een angelsaksische managementcursus
gevolgd, getuige zijn directe stijl van communiceren. Het diner was niet slecht, al hadden we wel patat
erbij verwacht, dit moest je apart bestellen. Het ontbijt was dik in orde.
Op de zondag was het weer beter. We reden onder andere langs de Vecht, waar we veel andere fietsers
tegenkwamen.
Terug bij OSSA in Heerhugowaard waren de Douwstra’s ook aanwezig en konden we wat drinken op de
goede afloop.

Ruud
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De Tocht van Jaap & Ria.

Deel 1.

Zoals andere jaren trekken wij, Ria en Jaap de Groot er langere tijd op uit met de caravan door Europa.
Dit jaar zijn we in Portugal, waar we een week met de groep van Kees Mertens in de Algarve hebben
gefietst. Waarna wij verder door Portugal, Spanje, Frankrijk en België zijn getrokken. Tijdens deze trips
probeer ik een beetje verslag te doen van mijn belevenissen op de racefiets. Die ik altijd mee heb op de
fietsendrager en die er regelmatig afkomt voor een ritje. Ook van deze trip probeer ik dat te doen. Dan
heeft Remi weer kopij voor de Omnibus.
19 mei
Vandaag prachtig weer, veel minder wind als gisteren, weer
om een dag te fietsen, dat had ik niet meer gedaan sinds de
Omnisporters waren vertrokken. Daarvoor had ik een rit
uitgezet van 80 km. door de Serra de Espinhaco de Cao en
de Serra de Monchique. Het achterland van de Algarve.
Van Albert had ik al vernomen dat het pittig was en daar
kreeg hij gelijk in. Het begin langs de N125 was prima te
doen. Bij de afslag bij de plaatsjes Barao de Sao Miguel en
Barao de Sao Joao begon het al aardig te klimmen; nu op
naar Bensafrim waar ik de N120 moest oversteken. De weg
125-9 volgen naar Cotifo. Hier ging ik even de fout in en
kwam ik na 4 km. klimmen bij het stuwmeer Barragem de
Bravura. Hier eindigde de weg met een mooi uitzicht over
het meer.Ook was er een alleraardigst restaurantje, gerund
door een Nederlandse (je komt ze overal tegen die
Nederlanders). De 4 km. afdalen was geen probleem.
Toen ik weer op de goede weg was, een heel mooie rustige weg, de 125-9 ging het een stuk door omhoog
naar Corsino, Tres Figos, Romeiras naar Marmelete.
Hier zat ik op de weg 266-3 bij Picos op 574 meter
hoogte. Nu verder naar Monchique door een
weelderig groene omgeving met verre uitzichten.
Maar wel pittig en schitterend, de moeite van het
Klimmen meer
dan waard.
Monchique zelf
viel mij niet
mee, gelukkig
dat je er niet
woont met al
die steil
oplopende en smalle straatjes. Terug nu via de weg 266 door de
plaatsjes Meta Viana, Barracdao, Porto de Lagos, dat was een makkie,
lekker dalen richting de oceaan. Links af de 125 op, een behoorlijk
drukke weg, wel met een goede fietsstrook.Bracht mij weer naar
camping Turiscampo Espiche-Lagos. De teller stond op 95 km. Een
behoorlijk zware rit hoor Albert, vond ik, maar wel mooi dat achterland

- -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28

van de Algarve. Dat we ook al hadden gezien bij Monte Gordeo met Kees. Hier aan deze kant van de
Algarve is het door in de Picos wel hoger en groener.
1 juni
Er was door de camping een autoroute uitgezet
rond de meren in dit gebied. Jaap de fietser had
er wel oren naar om deze route te gaan fietsen.
De route was 100 km. lang, dat moest te doen
zijn. Dus om 10.15 op de fiets gegaan. Het werd
meteen klimmen, niet te steil en ik was nog fris,
geen probleem
Vanaf Ferreira do Zerere werd het echt wat
klimmen. Dat bleef de hele route doorgaan.
De ene vallei in en dan er weer uit. Op de weg
naar Dornes waren 14 kruizen te zien. De
tegeltableaus vertellen het verhaal van de
kruisiging van Jezus. In het dorpje Dornes had je
een geweldig uitzicht over de meren. Daarna
werd het een aaneenschakeling van prachtige uitzichten en pittige klimmen. Geweldig mooi en zwaar. Zo
bleef het een interessante rit.
Totdat ik naar het officiële geografische middelpunt van Portugal kwam.Dat werd een klim naar 600 hoogte
meters met een stijging van meer als 15%. Daar kwam ik na alle andere
klimmen flink stuk te zitten. Maar ik kwam boven en kon uithijgen en van
het uitzicht genieten. Het was vanaf hier nog 30 km. naar de camping, de
klimmetjes werden voor mij al zwaarder, zo ervaarde ik dat. Nog even wat
drinken voor het laatste deel. Zo kwam ik uitgewoond en flink stuk om
17.15 uur op de camping aan. De koffie stond al klaar, dat was prima.
Daarna even in het zwembad, waarna de biertjes heerlijk smaakten. Een
zware rit maar dooor een geweldig mooie omgeving in midden Portugal.

6 en 7 juni
De route van Santa Comba Dao
naar Viseu van 50 km. over een
oude spoorbaan. Stond vandaag
op het programma om deze
samen te fietsen.

