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                    Uit de ganzenveer van uw voorzitter! 

Alweer het laatste clubblad van dit jaar. Aahhh! 

De herfst doet zijn intrede en wij mogen de komende tijd door weer-en-wind ons rondje fietsen. 
Nou hebben we niet zo veel te klagen, want we hebben, wat het weer betreft een fantastisch 
fietsjaar achter ons liggen.  

Zelfs de ‘snertrit’ mochten we in de korte broek rijden. Overigens gingen er al stemmen op om 
tweewekelijks een snertrit te gaan rijden. Wat een opkomst!!! Meer dan veertig leden reden mee 
met een van de ritten en daarnaast kwamen ook nog enkele leden voor de snert even langs de 
kantine. Kortom een drukke dag voor Jos, die voor de gelegenheid ook nog tomatensoep gemaakt 
had. Samen met Riny, die iedereen van een welverdiende kom snert voorzag, zorgde hij ervoor 
dat de innerlijke mens verwend werd met snert en roggebrood met spek. Een gezellige en 
smaakvolle bijeenkomst. Jos en Riny, van harte bedankt voor jullie tomeloze inzet. 

Ook is dit voor mij een van de laatste keren dat ik een voorwoord schrijf voor het clubblad. Met 
ingang van de jaarvergadering in januari zal ik de voorzittershamer overdragen aan mijn opvolger. 
Na negen jaar voorzitterschap vind ik het voldoende te zijn geweest. Dan heb ik immers dertien 
procent van mijn leven voorzitter van deze geweldige vereniging mogen zijn. Elders in dit clubblad 
kunnen jullie een terugblik op deze periode lezen. 

Natuurlijk fietsen we in de winter gewoon door als de omstandigheden dit toelaten. Zowel op 
zondagmorgen als op dinsdagmorgen rijden we in clubverband. We starten dan zoals bekend 
moge zijn om 10.00 uur. In de Cyql-app zijn al onze ritten te vinden. 

Iedereen een fijne november en decembermaand 
toegewenst en maar hopen dat de weersomstandigheden 
het ook in deze maanden toelaten om mooie tochten te 
kunnen rijden. 

Peter Kaagman  
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door Peter Kaagman
 
Ergens in oktober 2013 werd ik gebeld door Jacques 
Peerdeman. Peter zei hij, kan ik effe tegen je aan lullen? Afijn, 
na een minuutje kwam de aap uit de mouw en het bleek dat 
Theo Obdam, onze zeer gewaardeerde en veelgeprezen 
voorzitter ermee stopte. Mijn adem stokte even en ik wilde 
daar nog wel even over nadenken.  

Afgesproken werd om in de daaropvolgende week even bij 
elkaar te komen in de bestuurskamer van SAV. Ton Groot, 
onze toenmalige secretaris was daar ook bij aanwezig en in 
een op zich prettig gesprek werd mij voorgespiegeld dat het 
een makkelijk baantje was, vooral een representatieve 
functie naar buiten toe en dat het werk door anderen zou 
worden gedaan. En op de een of andere manier vonden ze 
mij wel geschikt.  

Nu fietste ik in die tijd heel veel met Theo en de verhalen van 

Theo waren, dat hij het altijd heel druk had met dingen 

regelen voor de club: vergaderingen en regiobijeenkomsten. 
Ook de PR en de communicatie met de leden was hij altijd 
druk mee. Dat klopte niet helemaal met het ideaalbeeld dat 
penningmeester en secretaris mij voorspiegelden. Maar oké 
je blijft toch een mens en gevoelig voor de complimentjes van 
beide bestuursleden. De website had ik al onder mijn beheer 
en voor de communicatie naar de leden had ik ook wel een 
ideetje in de vorm van een nieuwsbrief. Dus we spraken af 
dat ik het voor drie jaar zou doen, zodat zij een betere 
kandidaat dan mijn persoontje konden vinden. Tijdens de Jaarvergadering van januari 2014 bleek al snel 
dat er zich geen tegenkandidaten hadden aangemeld en binnen de kortste keren stemde iedereen voor. 
Theo kreeg de bloemen en de complimenten en ik de voorzittershamer. En de rest is geschiedenis.  

In negen jaar maak je nogal wat mee, heel vaak leuk en als voorzitter krijg je dan vaak de complimenten 
die anderen verdienen. Hierbij denk ik dan aan de fietsvierdaagse, de organisatie van het 40-jarig bestaan 
en de organisatie van het 45-jarig bestaan. Heb ik dan zelf helemaal niets gedaan hoor ik je denken. Nou 
toch ook wel hoor en met name de vergaderingen met het bestuur heb ik altijd als zeer plezierig ervaren. 
Zelf ben ik van het democratisch beslissen en alle besluiten binnen het bestuur zijn altijd in goede 
harmonie genomen, zonder ook maar één keer een onvertogen woord naar elkaar. Nu heb ik in het 
verleden vaker zitting gehad in besturen, en daar ging het soms wel anders.  

Als mensen in het bestuur zitten voor eigen glorie, dan gaat het niet goed. Maar bij TCG heb ik alleen te 
maken gehad met bestuurders die het beste met TCG voor hadden en hebben. Daarom wil ik met name 
het bestuur danken voor het vertrouwen dat in mij gesteld is. Niet alleen het huidige bestuur, Jacques, 
Dennis, Riny en Jaap, maar ook Jack, Ton en Ingrid die voor langere dan wel kortere tijd deel uitmaakten 
van het bestuur van TCG. Met allen heb ik zeer prettig en in grote harmonie samengewerkt.  
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Ook de andere leden van TCG wil ik graag bedanken voor het vertrouwen. Natuurlijk was er af en toe wel 
eens wat te mopperen of hadden sommigen dingen anders willen zien, maar dat hoort nu eenmaal bij een 
vereniging. Een vereniging verandert mee met bewegingen in de maatschappij en verandert soms sneller 
dan verschillende mensen wensen.  En daar is voor de een minder makkelijk overheen te stappen dan voor 
de ander.  

Van lieverlee kwamen er steeds meer taken op mijn 
pad, zoals het Clubblad. Toen Greet Bakker na vele 
jaren stopte met de redactie van ons clubblad, werd 
deze klus overgenomen door Ton Groot. Ton wilde dit 
wel doen, maar met ondersteuning van mij. Alzo 
geschiedde. En toen jaren later Ton stopte met het 
clubblad was daar Jan Sachs die het stokje overnam. 
Nog steeds in samenwerking met mij. Het clubblad is 
voor een deel nog steeds een papieren uitgave. 
Enkele jaren geleden konden leden kiezen uit papier 
of digitaal. Velen kozen voor digitaal, hetgeen een 
aanzienlijke kostenbesparing opleverde. 

We zijn als vereniging steeds de nieuwe 
ontwikkelingen binnen het toerfietsen blijven volgen. 

Communicatie over clubritten was al sinds jaar en dag een zorg en er werd al enkele jaren gesproken over 
een geschikte app. Gelukkig kwam enkele jaren geleden een groep fietsende ict’ers i.s.m. de NTFU met 
een helder idee over een app. Vanaf de start heeft TCG meegedaan in de pilot en sindsdien heeft de 

CYQL-app binnen onze vereniging een prominente plaats verworven. 

Natuurlijk zijn er ook verdrietige momenten, waarbij je zou willen dat ze niet gebeurden. De afgelopen 
jaren zijn een aantal leden ons ontvallen. En ik wil ze graag even noemen, opdat ze in ons geheugen blijven. 
Nico Dekker, Jan Mol, Kees Pronk en André Boon. Het is fijn te weten dat we nog regelmatig over hen 

praten. Zowel fietsend als tijdens de koffiestop komen regelmatig mooie verhalen naar boven, waar we 
dan weer even smakelijk om kunnen lachen, of ook een enkele keer met een serieuzere ondertoon. In 
ieder geval zijn wij ze nog lang niet vergeten. Ook zijn we de afgelopen jaren geschokt door het overlijden 
van partners van enkele leden. Dan ben je als voorzitter toch weer het eerste aanspreekpunt voor veel 
leden en moet je in je eigen droefheid gewoon de leden informeren. Dit laatste heb ik altijd heel zwaar 
gevonden.  

De laatste jaren zijn veel zaken die “vroeger” zo gewoon waren veranderd en zelfs verdwenen. Zo fietsen 
de meeste leden in de winter gewoon door en loopt het fietsjaar niet meer traditioneel van maart tot 
november. Sommigen van ons weten nog van de tijd van de sterritten, stempelkaarten, afstandenkaarten, 
toerboekjes et cetera. De laatste jaren gaan de ontwikkelingen wel erg snel. Wie heeft er niet een 
navigatieapparaat dan wel een multifunctionele teller. Bij een VTT of VCT wordt er niet meer gevraagd 

naar de papieren routebeschrijving, maar is de vraag steeds is er een gps-versie van de rit? Velen van ons 
zitten deze tijd op Strava zo kunnen we zien wat we met zijn allen presteren. De laatste anderhalf jaar 

werken we met de CYQL app, waarmee ook de gpx-bestanden kunnen worden gedeeld. Ik ben blij en trots 
dat ik dit heb mogen meemaken en sturing heb kunnen geven aan het implementeren van deze digitale 
vooruitgang. 

Jaren geleden werd er in vorige besturen al gesproken over een MTB-parcours. Enkele maanden na mijn 
aantreden ben ik namens het bestuur gaan informeren bij het Recreatieschap West Friesland en de 
gemeente Stede Broec. Vele vergaderingen en mailwisselingen verder is uiteindelijk besloten om een MTB-
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parcours mogelijk te maken in het Streekbos. Na diverse 
hobbels en problemen is deze dan uiteindelijk geworden zoals 

het parcours er nu bijligt. Het aantal actieve MTB’ers in onze 
vereniging is in de afgelopen jaren gereduceerd tot een klein 
groepje, maar omdat we ook een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid hebben, houden we met een kleine 
groep vrijwilligers het parcours in stand, zodat de inwoners 
van ons gebied een mooie gelegenheid hebben om te kunnen 
mountainbiken in eigen omgeving. 

Sinds een jaar of vijf fietsen we in het kader van onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid met de duo fiets van 
Het Gezinspaviljoen. Een kleine groep vrijwilligers fietst 
zaterdags met een van de cliënten. Corona en verbouwing 
waren een onderbreking, maar inmiddels fietsen we weer en 
het is fijn dat Bert vanaf nu de kar hierin trekt.  

Een andere bezigheid van de laatste jaren is de AVG. Privacy is 
een hot item en ook als vereniging moeten we aan allerlei 
regels voldoen. Als vereniging hebben we alle vormen van communicatie, verslaglegging en 
ledenadministratie onder een vergrootglas gelegd en inmiddels zijn we al enige tijd in het bezit van het 
AVG-vignet, een bewijs dat je als vereniging de boel goed voor elkaar hebt.  

Twee keer per jaar komen bestuursleden van de aangesloten verenigingen bij elkaar tijdens de 
regiovergaderingen van de NTFU. Daar is TCG altijd vertegenwoordigd. De laatste jaren wordt de deelname 
echter steeds minder en de laatste keer in mei waren er maar twee verenigingen aanwezig. Wellicht is een 
en ander te verklaren door de inspanningen van de NTFU om iedereen via de mail en nieuwsbrieven zeer 
goed op de hoogte te houden van alle relevante ontwikkelingen. Toch is het wel jammer dat hierdoor de 
samenhang tussen en de samenwerking met de verenigingen afnemen.  

Al met al kan ik zeggen dat de laatste negen jaren aardig druk zijn geweest met allerlei activiteiten voor en 

namens de vereniging. Terwijl ik dit schrijf realiseer ik mij dat heel veel activiteiten niet mogelijk zouden 
zijn geweest zonder de inzet van onze leden. Een blik op het colofon achter in dit clubblad leert ons hoeveel 
leden zich belangeloos inzetten in de verschillende commissies.  

Als voorzitter ben je af en toe ook wel de kop van Jut. Als er onvrede is over een bestuursbesluit, dan ben 
je vaak degene die hierop wordt aangesproken. Soms gefundeerde kritiek, maar vaak ook niet. En er zijn 
zelfs enkele momenten geweest waarop ik dacht de handdoek in de ring te gooien. Momenten waarop 
sentimenten uit het verleden opspeelden wanneer de vereniging de koers aanpaste aan de ontwikkelingen 

in de maatschappij. Of wanneer een besluit werd genomen, dat niet door alle leden even goed werd 
ontvangen. Daarover werd dan veel gepraat, zoals in plaatsen als De Welkomst. Ik kwam daar dan wel 
eens binnen, hoorde mijn naam noemen en dan viel het gesprek stil. Dat zijn geen prettige ervaringen. Zelf 
heb ik liever dat men in dat soort gevallen met mij praat in plaats van over mij. Van lieverlee heb ik leren 
accepteren dat dit nu eenmaal zo is en kon ik dit vrij gemakkelijk van mijn schouders laten glijden. 
Uiteindelijk maken alle ervaringen, ook de minder prettige je sterker en beter als mens. 

In de afgelopen periode hebben we twee jubilea meegemaakt. Het veertig jarig bestaan, groots gevierd 
met schuitentocht en feestavond in de Paus. En onlangs nog het vijfenveertigjarig jubileum met een 
geweldig zomerfeest in de kantine van Polytechniek. Als voorzitter kun je dan trots zijn op de vereniging 
en vooral op de mensen om je heen die dit allemaal mogelijk maken. En dat laatste geldt ook voor alle 
andere activiteiten en commissies binnen onze vereniging.  
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Alles overziend, kan ik met recht zeggen dat ik trots en bevoorrecht ben om de afgelopen negen jaar 
voorzitter te mogen zijn geweest van TCG. 

Natuurlijk blijf ik wel actief voor onze vereniging. Bijhouden MTB-parcours, mede organiseren van de 
fietsvierdaagse en voorlopig nog de website. En natuurlijk als toerfietser gezellig mee met ritten en 

meerdaagsen. Maar voor een bestuursfunctie is mijn tijd nu geweest en ik draag met veel plezier en vol 
vertrouwen de hamer over aan mijn opvolger.  

 
Peter Kaagman. 
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door Ineke de Vries 
Zaterdag 22 oktober 2022. 

Bedankje voor Wilma en Gert van “De Welkomst” in 
Onderdijk. 

Ruim 25 jaar stonden ze klaar voor de stempelende 
toerfietsers op zaterdagmorgen. Velen van ons zijn er 
voor een praatje en kopje koffie geweest.  De 
Welkomst gaat dicht voor een verbouwing. Wilma en 
Gert gaan stoppen en verhuizen. Al die jaren kwamen 
we er voor een stempeltje in ons boekje om de 
kilometers te registreren voor de club.  Lange tijd 
waren de sterritten heel belangrijk voor de toerfietsers. 
Maar in de huidige tijd schijnt het niet meer te kunnen 
of te mogen. Een kleine groep fietsers kwam trouw 
iedere week nog voor een praatje en een kop koffie bij 
“De Welkomst”.  Nu dit fiets seizoen eindigt namen zij afgelopen zaterdag 22 oktober afscheid 
van Wilma en Gert.  Als dank zijn ze in de bloemen gezet door deze groep, volhouders en 
oudgedienden.   

Hans en Ineke de Vries.  
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door Joep Boon
 

Wat een club! In september nog een groot feest met slechts 

een kleine eigen bijdrage en in oktober gaat het gewoon 

verder met gezellige en volledig gratis activiteiten. 

Op 9 oktober vertrekken twee groepen voor een gezellige 

fietstocht én een stamppot buffet na afloop.  De groep waarin 

ik fiets bestaat uit weinig fantasievolle maar typisch Westfriese 

namen als Boon, Visser, Haring, Kok en Groot.  Een 

uitzondering hierop zijn Wentzel (van origine Duits?), Van 

Lubek (zal w.s. vroeger ‘Von Lübeck’ zijn geweest en, zeg nou 

zelf, dat klinkt als een baron) en Van der Horst. Die laatste vind 

ik een ‘dure’ naam maar dat komt vast omdat mijn notaris- 

inderdaad, Van der Horst- mij onlangs een rekening stuurde.  

Laat hij nu, het is notarissen eigen, voor de komma net zoveel 

nullen schrijven als Alberto Contador erachter!  Kunt u zich die 

laatste nog herinneren? Na een dopingcontrole werd er bij 

Contador clenbutarol aangetroffen, volgens hem niet vanwege 

doping maar vanwege besmet vlees. Vanwege de minieme 

gevonden hoeveelheid duidde hij dit voor de verzamelde 

wielerpers als 0,00000005. Cero, cero etc, legendarisch en hij 

kwam er nog mee weg ook!  

Onze route liep richting Beemster en om ons heen, dan weer voor ons dan weer achter ons, 

fietsten Jan en Nel dezelfde route. Het fietspad in de Beemster was niet van topkwaliteit, smal en 

af en toe wat omhoogkomende wortels en daardoor scheurend asfalt. Zelf liet ik een ruimte 

tussen mijn voorrijder zodat ik de weg kon ‘lezen’ en op die manier mijn gammele rug kon ontzien.  

In Middenbeemster is er tijd voor een kop koffie en, voor de liefhebbers, een versnapering.  Ik 

kies voor zelfgemaakte appeltaart, Dennis voor kaaskoek. Dat laatste had ik beter ook kunnen 

doen want de appeltaart is geen topper.  Gelukkig de koffie wel en gezellig is het ook.  Daarna 

gaat het verder met één hapering, de voorrijders rijden daar rechtdoor waar we volgens de route 

naar links zouden moeten. Na geroep van achter ga ik naar links in de verwachting dat iedereen 

dat gaat doen maar al snel blijkt dat de voorrijders volgen verstandiger was geweest. Na nog een 

lekke band in Hoorn waarbij ik van alle kanten wordt geholpen (Rene pompt de band op en Bert 

stopte de lekke in mijn achtertasje) gaat het verwachtingsvol naar Grootebroek.   
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Als een ware meester-kok staat Jack hier samen met Riny achter grote pannen met stamppot, 

gehaktballen, halve worsten en jus. Je mag opscheppen zoveel als je wilt, als…. er maar genoeg 

overblijft voor de snelle groep die later wordt verwacht.  We laten ons dit geen twee keer zeggen 

en genieten van deze kostelijke geste.  

Als ik dit schrijf staat Jos alweer te roeren in een grote pan snert en ook dat wordt weer genieten 

al is het weer er nog niet echt naar. Alles is gratis en dat komt mij na het betalen van de rekening 

van de notaris goed uit. Och, eigenlijk zou ik al dit leuke nieuws niet moeten opschrijven. Voor je 

het weet hebben we duizend leden en dan valt dit allemaal niet meer te organiseren. Dus wees 

wijs, geef uw clubblad niet door aan anderen…… 
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door Dennis Wentzel

  . 

Het kon weer!!! Geen afgelasting door 

Corona dus TCG ging weer op pad voor wat 

bleek een heroïsche trip naar Limburg. 

Onze verslaggever Dennis was ter plekke 

en heeft een mooi verslag gemaakt. 

 

 

Vrijdag 16 september gingen wij weer met TC 

Grootebroek richting Noorbeek in het mooie 

heuvelachtige Limburg.  

Om 08:30 uur stond ik bij Ruud Kaag voor de deur. Zijn 

racefiets achter op de fietsendrager gedaan toen 

Robert Bult aan kwam rijden.  

 

 

 

Wij gingen eerst richting Wervershoof om 

Hans Koomen op te halen.  

Het was vrij rustig onderweg dus waren 

wij vroeg bij de tussenstop in Weert. Daar 

hebben wij koffie gedaan en geluncht. Wij 

vervolgde onze weg richting Noorbeek.  
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Daar aangekomen werden wij ontvangen met koffie en een plakje cake. De kamers waren al 

ingedeeld door Riny en Pim. Toen iedereen aanwezig was werd er overlegd of er die middag nog 

een rondje zou worden gefietst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het was dit jaar niet echt het gewenste weer. Buienradar werd geraadpleegd en het zou een paar 

uur droog blijven dus iedereen ging zijn fietskleding aantrekken. Wij vertrokken voor een mooi 

rondje die Pim had uitgestippeld.  

 

Onderweg kreeg Pim een lekke band. Gelukkig was 

het op dat moment droog en wachten wij in het 

zonnetje. Wij vervolgde onze weg waarna een paar 

kilometer verder Kees Buis een lekke band kreeg. 

Gelukkig waren er portiekjes waar wij konden 

schuilen, want op dat moment ging de hemel open. 

Wat een hagelbui kwam ernaar beneden. De band 

was weer snel verwisseld en gingen wij weer 

verder. We kwamen allemaal toch wel nat weer bij 

het huis aan.  

 

 

Iedereen ging zich opfrissen en genieten van biertje of wat frisdrank. Rond 18:00 uur werd de 

tafel gedekt en gingen wij lekker macaroni en spaghetti eten wat klaar was gemaakt door Riny en 

Annie. Toen de pannen leeg waren kregen wij nog een toetje toe. De tafels werden door iedereen 

afgeruimd en in de keuken gezet. Iedereen was klaar voor een gezellige 1ste avond. De avond werd 

niet erg laat voor iedereen, want de volgende dag moest iedereen weer presteren. 

 

 
Zaterdagmorgen was iedereen op tijd voor het ontbijt. Iedereen kon koffie, thee, jus d’orange en 
chocomel pakken. Er was weer van alles aanwezig om je brood mee te beleggen. Voor vertrek 
kreeg iedereen nog een banaan en Snelle Jelle mee.  
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Voordat wij naar de start gaan wordt er altijd even een groepsfoto gemaakt. Deze keer had Cees 
Loots zijn fotocamera mee.  
Ook deze editie van de MH2D kon je kiezen tussen de 90, 120 en 160 kilometer, maar omdat het 
weer niet heel goed was, was er weinig animo voor de 160 kilometer. Dus de 90 en de 120 
kilometer werden verreden. Joop Kreuk was de enige die het mountainbike parcours ging fietsen 
van 100 kilometer. Ikzelf ging de 90 kilometer fietsen (op mijn e-bike) samen Karst en Harry.  
Wij begonnen droog, maar na de stop bij het 3 landen punt, waar wij even een koppie en vlaai 
hebben genuttigd, werd het weet niet beter. Wij hebben zeker onderweg 3 tot 4x moeten 
schuilen voor de regen. Dit was echt niet grappig. Drijfnat, maar toch wel voldaan kwamen wij 
terug bij ons onderkomen. Even bijkomen van de barre tocht had iedereen zijn eigen verhaal over 
de verreden kilometers. Nadat iedereen zich weer had opgefrist werd er weer een lekkere 
maaltijd voor onze neus gezet. Dit keer was het worteltjes, sperziebonen, salade en aardappelen 
met een lekker stukje vlees. En wederom een toetje toe. Dit allemaal verzorgd door Riny, Annie 
en Sjaak (aardappelen schillen) Toen alles weer was opgeruimd kregen wij nog een lekker bakkie 
koffie met een koek.  Onder het genot van een biertje, wijn of frisdrank werd er gesproken of wij 
zondag wel moesten fietsen. Het weer voor die dag werd niet veel goeds voorspeld. Ikzelf had 
mijn keuze al gemaakt om niet te gaan fietsen, maar ik was niet de enige. Meerdere hadden 
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ervoor gekozen om niet te gaan. Ondanks dat werd het een hele gezellige avond. Iedereen ging 
voldaan richting zijn bed.  

 
Zondagochtend werd de ontbijttafel weer gedekt. Het was een ochtend die anders was dan 
normaal. Normaal gesproken ging je na het ontbijt je klaar maken voor dag 2, maar dat liep even 
anders. Het weer zag er inderdaad niet best uit. Ikzelf vond dat ik een goede keuze had gemaakt 
en eigenlijk iedereen wel. Het weekend werd altijd afgesloten met een Chinees buffet, maar 
omdat iedereen besloot om naar huis te gaan is dat niet doorgegaan. Riny zei wel, willen jullie  
 
nog wel even wachten dan ga ik even vlaaien ophalen, want die zijn besteld. Iedereen was 
daarmee mee eens. Dus werd er voor vertrek nog koffie met vlaaien gedaan. Tot mijn verbazing 
en alle respect waren Pim en Joop in hun fietskleding. Zij gingen toch hun rondje doen. Allebei 
rond de 120 kilometer. Hele diepe buiging voor Pim en Joop. Iedereen nam afscheid van elkaar 
en bedankte Riny, Pim en Annie voor de goede verzorging. Iedereen stapte in de auto en gingen 
huiswaarts en zijn allemaal heelhuids thuisgekomen. 
Dit was mijn 6de of 7de keer dat ik mee was en al die weekenden was het prachtig weer. Dat viel 
dit jaar dus ontzettend tegen. Desalniettemin heb ik een prachtig en goed verzorgd weekend 
gehad. Heb enorm gelachen. Dit alles mede dankzij Pim en Riny Groen. Alles was weer tot in de 
puntjes goed voor elkaar. Op naar volgend jaar hopend op prachtig weer. Ik heb mij alweer 
opgegeven. 
 
Dennis Wentzel.  
 

Met dank aan Cees Loots voor het maken van de foto’s. Indien je meer foto’s wilt hebben, neem 

dan even contact op met Cees.  
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https://deluifelverfenwand.nl
http://www.keukenstudiodestreek.nl
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door de redactie

Snertrit 45 km 
 
 

Met een grote groep in een verantwoord tempo 

richting de snert 

De belangstelling voor deze "zomerse" snertrit (velen 

reden in korte broek) was enorm groot. Ruim veertig 

fietsende leden en enkelen kwamen speciaal voor de 

snert nog even naar de kantine. De 45 km rit werd in 

een grote groep van zo'n twintig mannen en vrouwen 

verreden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Snertrit 65 km 
 
Ruim twintig man in twee groepen naar de snert. 

De belangstelling voor deze "zomerse" snertrit 

(velen reden in korte broek) was enorm groot. Ruim 

veertig fietsende leden en enkelen kwamen speciaal 

voor de snert nog even naar de kantine. De zestig km 

rit werd in twee grote groepen verreden 
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Compilatie van foto’s van de Snertrit 2022 
 

 

 

Onder overweldigende belangstelling is de snertrit 

verreden. Jos had snert en tomatensoep voorbereid. 

Spek en roggebrood waren ingekocht en samen met 

Riny zetten zij alle (ruim 40) hongerige TCG’ers een 

heerlijke snertmaaltijd voor. 

Mede namens alle deelnemers heel erg bedankt.  
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door Jan en Nel Dop 

 

 

Jan en Nel zijn vanaf het Fiets 
Transferium bij Schoorldam 
voor een fietsrit vertrokken van 
ca. 80 km door de duinen naar 
Den Helder en door 
Julianadorp en vervolgens 
langs allerlei bungalowparken 
en bollenkwekers terug naar 
het Fiets Transferium.  
 

 

 

 

 
 
 
 

 

25 september zijn Nel en Jan van 
Harfsen naar Venlo gefietst 110 
km en de volgende dag naar 
Keulen 85 km. 
29 september vervolgd met de 
terugreis tot Nieuw Bergen 108 
km en de volgende dag weer naar 
Harfsen 87 km. 
Een route die zij wel vaker doen. 
Licht golvend landschap en langs 
boerenland weggetjes met een 
terrasbezoek in de dorpjes 
onderweg. 
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https://www.autobedrijfkeesbuis.nl
http://www.polytechniek.nl
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Onze jarigen 

  

 November ‘22  December ‘22  Januari ‘23 

4 Guy Heesakker-Rappé 1 Theo Obdam 1 R. van de Meulen 

15 Dennis Wentzel 2 Stef Kuiper 3 Jelle van der Wal 

15 Robert Bongers 3 Loek Grooteman 6 Martin Visser 

18 Elfi Edwards 3 Johan Koomen 6 Nico Homan 
21 Gerrit Koster 7 Pim Groen 7 Peter Laan 

27 Jan Dop 8 Piet van der Horst 13 Klaas Smit 

  11 Harry van der Raad 16 Agnes Buis-Vertelman 

  11 Irene Schilders 18 W. Visser 

  12 Dirk de Vries 20 Koos Klarenbeek 

  21 Diny van de Peppel 21 Jaap Vlam 

    25 Robert Bult 

    28 Gerard Baars 
    30 Ruud Kaag 
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http://www.wfonotarissen.nl
mailto:cornelisse.sportprijzen@quicknet.nl
http://www.sprintprint.nl
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Bestuurssamenstelling – Informatie – Commissies - Clubblad 

 TCG bestuur 

 
Voorzitter 

Peter Kaagman 

Beukenlaan 1 

1613 TA Grootebroek 
Tel: 0228-517021 

voorzitter@tcgrootebroek.nl 

  

Secretaris & Ledenadministratie 

Jaap Vlam 

Koggeweg 63 

1607 MT Hem 

Tel: 06-53855508 

secretaris@tcgrootebroek.nl 
  

Penningmeester  

Jacques Peerdeman,  

Past. Suidgeeststraat 20 

1606 DJ Venhuizen 

Tel: 0228-542195 

penningmeester@tcgrootebroek.nl 

  

Sleutelbeheer & Lief & Leed 
& Clubkleding 

Riny Groen 

Madame Curiestraat 4 

1611 ED Bovenkarspel 

Tel. 0228-514626 

sleutelsenkleding@tcgrootebroek.nl 

  

Algemeen  

Dennis Wentzel  
Trechter 70 

1611 LC Bovenkarspel 

Tel. 06-22512753 

bestuurslidalgemeen@tcgrootebroek.nl 

 

Public Relations  

Peter Kaagman 0228-517021 

 

 

 
 

TCG Commissies: 

 
Commissie Stede Broecse 

Fiets4Daagse  

Peter Deen, Simon Kok, Annette 

Hooiveld, Piet van der Horst, Jack 

Peerdemann 
 

Commissie nieuwe clubkleding: 

Pim Groen, Riny Groen, Stef Kuiper, 

Robert Bult 

 

Senioren TCG 

Coördinatie Theo Obdam 

  

 

 

Commissie Club- en 

Feestavond 

Jos Hooiveld, Joep Boon, 

Jacques Peerdeman, Bert 
Haring, Diny van de Peppel, 

Jack Peerdemann 

 

Toercoördinatie: 

Stef Kuiper, Robert Bult, Pim 

Groen en Dennis Wentzel (vz). 

 

MTB-commissie:  

Pim Groen, Peter Kaagman, 
Herman Jak, Joop Kreuk 

 

Organisatie Meerdaagse 

ritten en klassiekers 

Pim Groen, Riny Groen 

 

Kilometerregistratie en 

Sterritten: 

Dennis Wentzel 
 

Website: 

www.toerclubgrootebroek.nl 

www.tcgrootebroek.nl 

Peter Kaagman 

voorzitter@tcgrootebroek.nl 

 

TCG informatie 
TCG is opgericht op 24 juni 

1977 

  

Startplaats: 

Kantine S.A.V, .Raadhuislaan 
10, Grootebroek. 

  

Bankrelatie: 

Rabobank IBAN rek. nr.  

NL05RABO0117614599 

t.n.v. Penningmeester 

Toerclub Grootebroek 

  

Ingeschreven bij de K.v.K. 

nummer: 40624099 
  

Aangesloten bij de NTFU 

Verenigingscode: 107007 

  

Contributie 2022: 

* Hoofdlid  - €68,00 

* Gezinslid - €51,00 

* M-lid       - €34,00 

* Erelid      - €41,00 
* Donateur - €21,00  

        (incl. clubblad) 

  

 

 
Ons Clubblad  
 
44e jaargang 
verschijnt 6 keer per jaar 

  

Advertenties - tarieven: 

Jacques Peerdeman -  

0228-542195 

  

Redactieraad en support: 

Jan Sachs en Peter Kaagman  

redactie@tcgrootebroek.nl 
  

  

Inlever- en uitgiftedata in 2022 

  

Nr 1 28 dec 8 jan 

Nr 2 28 febr. 8 mrt 

Nr 3 28 april 8 mei 

Nr 4 28 juni 8 juli 

Nr 5 28 aug 8 sept 

Nr 6 28 okt 8 nov 

  

Bezorgers: 

Joep Boon, Dennis Wentzel, Hans 

de Vries, Peter Deen, Ad Eeken, Jan 

van Lubek, Agnes Buis-Vertelman, 

Karst Zomermaand 

  

Drukker: 

Sprint Print 
De Factorij 34c Hoorn 

Tel: 0229 236 424 

www.sprintprint.nl 

  

Lid worden? 

Aanmelden bij de secretaris of via 

aanmeldingsformulier op onze 

website: 

www.toerclubgrootebroek.nl 
  

Opzeggen? 

Opzeggen lidmaatschap 

schriftelijk vóór 31 december. 

  

Ereleden:  

Jan Dop 

Hans de Vries 

Afra Klein 
Theo Obdam  

 

 

mailto:voorzitter@tcgrootebroek.nl
mailto:secretaris@tcgrootebroek.nl
mailto:penningmeester@tcgrootebroek.nl
mailto:sleutelsenkleding@tcgrootebroek.nl
mailto:bestuurslidalgemeen@tcgrootebroek.nl
mailto:voorzitter@tcgrootebroek.nl
mailto:jjmsachs@outlook.com
http://www.toerclubgrootebroek.nl/
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http://www.fr-fietstechniek.nl

