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                     Uit de ganzenveer van uw voorzitter ontsproten. 
 
Alweer het laatste clubblad van 2021. In dit clubblad vindt u de laatste  bijdrage van Ton Groot 

als redacteur. Ongetwijfeld zullen er de komende jaren nog bijdragen van Ton worden geplaatst, 

maar hij stopt met ingang van 1 januari 2022 met zijn werkzaamheden voor dit clubblad. Nadat 

Greet Bakker gestopt was als redacteur heeft Ton het stokje over genomen en heeft dat met 

verve gedaan. Zijn tomeloze inzet heeft er toe bijgedragen dat wij tot op de dag van vandaag 

kunnen genieten van dit fraaie blad. Ton, van harte bedankt voor jouw inzet de afgelopen jaren. 

Het is prettig samenwerken met een man als jij en ik ga de momenten dat we samen het 

clubblad in elkaar “draaiden” wel missen. 

De zoektocht naar een opvolger of opvolgster is nog in volle gang en heeft tot dit moment nog 

niets opgeleverd. Maar wellicht staat er tijdens het lezen van dit artikel iemand op met 

redacteurskwaliteiten. Het is in ieder geval niet zo dat de voorzitter dit wel even gaat doen. 

De meeste ritten van de toerkalender hebben we dit jaar niet kunnen rijden als gevolg van de 

corona beperkingen. Ook de sterritten konden tot het begin van de zomer niet worden gereden. 

Maar vanaf juli kwam de vereniging weer langzaam tot leven, met diverse ritten uit de 

toerkalender, de binnenland meerdaagse en de MH2D. Ook de ingebruikname van de CYQL app 

heeft bij gedragen tot een goed verenigingsgevoel. Helaas konden de veilingritten wegens het 

slechte weer geen deelnemers trekken. De snertrit is weer fantastisch verlopen met maar liefst 

40 deelnemers , met Jos als keukenmeester en Jan als gastheer. 

De toercommissie heeft een toerkalender voor 2022 gemaakt en die is in dit clubblad 

gepubliceerd. Laten we hopen dar er komend kalenderjaar geen beperkende maatregelen meer 

komen. 

Een woord van dank nog aan de commissie Nico Dekker memorial, die op passende wijze de 

laatste  memorial heeft georganiseerd. Gezien de goede opkomst was deze activiteit een goede 

keuze. Nico en Petra  nogmaals van harte bedankt voor het beschikbaar stellen van jullie  huis 

en tuin. 

Peter Kaagman  

http://www.google.nl/imgres?start=381&sa=X&biw=1284&bih=860&tbm=isch&tbnid=LZ_jMFJjaFD1nM:&imgrefurl=http://users.telenet.be/PCWK/Gastenboek/gastenboek.html&docid=4i7jig0F_0zy7M&imgurl=http://users.telenet.be/PCWK/Tools/Images/ganzenveer1.gif&w=200&h=228&ei=Ybb_Us77IaHq4wTZwIG4BQ&zoom=1&ved=0CI0CEIQcMFg4rAI&iact=rc&dur=4955&page=13&ndsp=19
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Mijn laatste bijdrage als redacteur 

 door Ton Groot

 

Ja beste clubleden aan alles komt een end, zoals het gezegde luidt. Dat wil niet zeggen, dat ik vanaf 

heden geen artikelen meer schrijf. Wel stop ik met mijn redacteurschap. Daarbij puzzel ik met de 

vraag, hoe lang ik dit schrijfwerk heb gedaan. Als ik de bestandenlijst van mijn huidige PC raadpleeg, 

dan doe ik het al minstens 10 jaar. Maar ook voor die tijd heb ik mijn schriftelijke bijdragen geleverd. 

Alleen de PC waar dat op staat ligt al geruime tijd op het computer-grafveld. 

Het is voor mij een leuke tijd geweest, vooral omdat je in nauwer contact komt met de clubleden. Het 

is altijd fijn om te horen, hoe ritten in het binnen- en buitenland zijn geweest. Wie moeite had om een 

verhaal te schrijven, kon ik dan thuis bezoeken. Dat schept toch een andere band dan bijvoorbeeld de 

gewoonlijke zondagmorgenritten. Alhoewel, die ritten zijn ook best leuk om er aan deel te nemen. 

Er is in de afgelopen tien jaar wel veel veranderd. Indertijd hadden we een ander bestuur met Theo 

Obdam als voorzitter aan het hoofd. Een van de hoogtepunten voor mij was de Westfriese Omringdijk 

Klassieker, later in naam gewijzigd in Rabo Westfriesland Wielerklassieker en vervolgens weer in Regio 

Westfriesland Wielerklassieker. Het was een prachtige periode, waarin overleg werd gepleegd met 

andere toerclubs en de Rabobank. Je treedt dan als het ware uit je eigen, kleine zone omdat je met 

anderen in overleg gaat. Je horizon wordt als het ware breder. Ik heb er altijd van genoten om de 

verbinding te zoeken, niet alleen met de eigen clubleden, maar ook die van andere toerclubs alsook de 

mensen van de NTFU. 

Heel mooie verhalen heb ik kunnen schrijven. Het heeft mij altijd geboeid. Jarenlang was er voldoende 

aanbod om verhalen te publiceren. Daarbij denk ik aan de altijd humorvolle bijdragen van Joep Boon, 

alsook de trouwe bijdragen van de voorzitters met thans de Ganzenveer van Peter Kaagman. Er zijn 

mooie verslagen geschreven over prachtige fietstochten onder andere van Harry van der Raad over 

een 400 km lange tocht, die in 24 uur moest worden afgelegd. Ook berichtte Harry over zijn bijzondere 

tocht in Midden- en Zuid-Amerika, de Andes Trail,  alsook vele andere tochten door hem gereden. 

Er zijn verslagen gepubliceerd over barre “Winter Elfstedentochten” van onder andere Kees Buis, Stef 

Kuiper, George Edwards en Pim Groen. En natuurlijk ook de meerdaagsen, de feestavonden, de 

diverse vergaderingen etc. Lange tijd was het niet al te moeilijk om mede met de bijdragen van de 

clubleden het blad te vullen tot een maximum aantal afgesproken bladzijden. Ja ook de kosten van het 

drukwerk spelen altijd een rol! 

Maar toen brak het jaar 2020 aan. In het eerste nummer van januari – februari schreef Peter Kaagman 

de poëtische woorden “het ongewisse tegemoet”. Nou was dat een vooruitziende blik op de 

pandemie, die ons te wachten stond? In maart kwam de klad er in.  

De corona maakte het moeilijk, zo niet onmogelijk, om elkaar te ontmoeten. Toch zijn we – dus met 

de nadruk op “we” – er in geslaagd om steeds weer het clubblad te vullen. Daarbij denk ik aan het 

mede redactielid – Peter Kaagman – en alle anderen, die toch een bijdrage leverden. Hoe krijg je dan 

een clubblad gevuld? Bij mij kwam het idee op om als we dan alleen solo konden fietsen, onze 

prestaties op een fotomoment vast te leggen. Het idee werd geboren om bij het verste punt een selfie 

voor een plaatsnamenbord of minstens het plaatsnamenbord op een foto vast te leggen. Gelukkig 

heeft een aantal clubleden daaraan meegedaan. Als het dan geen foto werd, bracht Strava een 

oplossing door de route te kopiëren onder vermelding van de naam van de rijder. De bijdrage over de 
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alternatieve Ronde van Noord-Holland werd zeer gewaardeerd.   Een van de individuele toertochten 

met foto’s was van Hans de Vries met zijn verhaal over de Kennemerduinentocht. Dat is een van de 

oude toertochten, die hij met een kennis van stal haalde. Misschien is het een tip voor de 

toercommissie om ook eens naar de prachtige tochten uit het verleden te kijken om die dan weer op 

de toerkalender te plaatsen. 

Ja en dan denk ik aan het verhaal van Joep Boon dat er in 2020 geen snert was bij de traditionele 

jaarafsluiting met de snertrit. Ja, het was dan ook een snertjaar. Ook de tochten waar Jack 

Peerdemann de chef was hebben we gemist. Gelukkig kunnen we ons weer vrijer verplaatsen en laten 

we hopen, dat de traditie wordt voortgezet. Daarbij mag de zeer oude traditie de Grootebroekse-4-

Daagse  onder leiding van Simon Kok niet ontbreken. 

Ik hoop, dat aan de inmiddels geplaatste oproep van het bestuur gevolg wordt gegeven, zodat een 

nieuw redactielid zich meldt. Het clubblad blijft hoe dan ook een element van verbinding. Het valt bij 

iedereen in de bus naar keuze op papier of digitaal. Dat heeft dus een bredere spreiding dan de thans 

meer in zwang komende Apps van allerlei organisaties, simpelweg omdat niet iedereen een 

smartphone heeft. 

Maar ja, laten we ons maar niet door technische hobbels van slag brengen. Bij een toerclub gaat het 

vooral en in het bijzonder om het maken van mooie toertochten. Dat betreft het ontwerpen daarvan en 

het gezamenlijk fietsen. Dat is een belangrijke taak voor de toercommissie met ondersteuning door het 

bestuur. En juist het maken van mooie toertochten levert de stof op voor het clubblad! Er is dan voor 

een nieuwe redacteur weer genoeg om te schrijven en te beleven. 

Als laatste woord bedank ik allen, die mij al die jaren in mijn redacteurschap hebben 

ondersteund. 

 

Door Ton Groot 
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     Toerkalender 2022.  vastgesteld 27 sept 2021 

Naam Km Datum Tijd Startplaats 
Soort 
tocht 

Code/Opm. 

Openingsrit 40 Zo 6 maart 10:00 SAV Kantine GCT   

  60 Zo 6 maart 10:00 SAV Kantine GCT   

              

Voorjaarstocht 75 Zo 10 april 9:30 SAV Kantine VCT   

  100 Zo 10 april 9:30 SAV Kantine VCT   

Westerklief (Klim) toer 80 zo 1 mei  9:00 SAV Kantine VTT NTFU 

met GPS.  100 zo 1 mei  9:00 SAV Kantine VTT NTFU 

              

Rondje westfriesland 70 zo 22 mei 9:00 SAV Kantine VCT   

  100 zo 22 mei 9:00 SAV Kantine VCT   

              

Omloop Flevoland   Za 25 juni   PIM   CYQL 

              

Buitenland meerdaagse   
Za 28mei t.m 
za 4 juni 

  PIM     

              

11 stedentocht   ma 6 Juni   Bolsward     

              

Vael Ouwe 
60, 

90,125 
160 

Za 4 juni    PIM   

CYQL 

              

 Stede Broecse F4D 15 
20 t/m 24 

juni 

16.00 -

19.00 
SAV kantine F4D NTFU    

met GPS 30   
16.00 -
19.00 

SAV kantine F4D NTFU    

met GPS 60   
16.00 -
19.00 

SAV kantine F4D NTFU    

              

Rond het Markermeer 80 zo 3 juli 8:00 SAV kantine VCT   

  160 zo 3 juli 8.00  SAV kantine VCT   

              

Binnenland meerdaagse   
Ma 11 t.m. 
vr. 15 Juli 

  PIM     

              

Veluwes mooiste Div. ?   PIM   CYQL 

              

Vakantietocht 70 Zo 31 Juli 9:00 SAV parkeerterr CT   

met GPS 110 Zo 31 Juli 9:00 SAV parkeerterr CT   

              

Grote ronde 260 aug.       CYQL 

ALTERNATIEF 
45 t/ m 

160 
11 heuvelen 
EPE 

      CYQL 
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Verrassingstocht 80-115 Zo 4 Sept   SAV kantine   clubactiviteit 

              

R(egio) W(estfriesland) 
W(ielerklassieker 

70 Zo 11 sept.  9.00  
SAV kantine 

VCT   

met GPS 120 Zo 11 sept 9.00  SAV kantine VCT   

              

MH2D   17 + 18 sept.   Libeek     

              

Rondje uitgeestermeer 70 Zo 9 okt. 9:30 SAV kantine VCT Stamppot 

met GPS 100 Zo 9 okt. 9:30 SAVkantine VCT Jack Peerdemann 

met GPS 120 Zo 9 okt. 9:30 SAV VCT   

              

Snert rit 40 Zo 30 Okt. 9.30 SAV GCT snert 

  60 Zo 30 Okt. 9.30 SAV GCT Jos Hooiveld 

              

1e winterwandeling   
Zo 19 
Dec.2021 

9:00     
details tzt in 
nieuwsbrief 

2e winterwandeling   
Zo 16 

Jan.2022 
9:00     

details tzt in 

nieuwsbrief 

3e winterwandeling    
Zo 13 
Feb.2022 

9:00     
details tzt in 
nieuwsbrief 

              

sterritten   vanaf 5 maart   De Welkomst     

 

 

https://www.autobedrijfkeesbuis.nl
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MERGELLAND HEUVELLAND Tweedaagse MH2D 

 door Peter Kaagman

Vanaf 2007 ga ik al ononderbroken elk jaar naar Zuid Limburg voor de MH2D. 

De allereerste keer samen met Sjaak Ruijter en Theo Obdam. Dat was nog in de tijd dat we zonder 

GPS en mobiel op pad gingen. Zo kon het gebeuren dat ik op enig moment “zoek” was en we elkaar 

pas na 120km bij de finish in Libeek weer tegenkwamen. Het logement was bij een tweetal dames in 

Wijlre die in hun achtertuin een huisje hadden staan. Hoewel het huisje pal naast de Brand brouwerij 

stond zijn we als “keurige” Westfriezen niet in de verleiding gekomen om ons te laven aan dat 

heerlijke vocht. Vroeg naar bed was het credo. Maar dat zou de jaren die nog kwamen wel veranderen. 

Overigens heb ik nog jaren nadien een kerstkaart van de dames mogen ontvangen. Het jaar erna 

logeerden we met Hans de Vries erbij in een huisje bij Schin op Geul. De ingang van het vakantiepark 

was zo mogelijk steiler dan de Limburgse klimmen. Dit was ook het jaar dat we Pim tegenkwamen. Hij 

huurde samen met Riny een huisje vlak bij de start. Dat leek ons ook wel wat en het idee voor een 

grotere opzet van deze clubmeerdaagse was geboren. 

De MH2D was voor TCG voortaan in Gulpen. Een locatie in een oude boerderij genaamd Hoeve de 

Wijngaard, waar met het groeien van het aantal deelnemers ook de avonden en zelfs de nachten een 

grotere rol gingen spelen. Onder de bezielende leiding van Riny en Pim, die de catering en eigenlijk de 

gehele verzorging voor hun rekening namen. Geholpen door Annie Ruijter, die vanaf dat jaar ook altijd 

voor ons klaarstond. En dan heb ik het nog niet eens gehad over Doede Deen, die elk jaar kilo’s 

piepers wilde jassen.  

Na een aantal jaren in het oude gedeelte 

verhuisden we na het nieuwere gedeelte, dat 

los van de boerderij stond. Ook hier hebben 

we enkele jaren een fantastisch verblijf 

gehad. Maar na een aantal jaren raakten we 

hier ook een beetje op uitgekeken en vonden 

Pim en Riny een onderkomen  in het gehucht 

Ulvend, op de grens van België en behorend 

tot Noorbeek op slechts enkele kilometers van 

de start. Dat was een geweldige verbetering. 

Zeker ook omdat de routes op de terugweg 

naar Libeek hier langs kwamen. We konden 

dus voor de deur van ons verblijf afstappen. 

Tot op de dag van vandaag verblijven we op 

deze locatie en hoewel door corona al twee jaar de MH2D is afgelast, is TCG toch blijven komen. Dan 

maken we de routes zelf wel en maken we er evengoed mooie ritten van. Zo ook afgelopen september, 

en hier gaat het verhaal dus verder. 

Vrijdagmorgen werd ik door Peter Deen van huis 

opgepikt en reden we naar het parkeerterrein bij SAV, 

alwaar we om 09.00 uur zouden vertrekken. We gingen 

samen met enkele anderen van start en na een 

voorspoedige rit kwamen we bij De Goudreinet, alwaar 

enkele andere TCG ‘rs al aan de koffie zaten. Koffie 

genuttigd en op naar Ulvend. Uiteraard stond de koffie 

met cake voor ons klaar en waren de kamers ingedeeld. 
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.         

De eerste rit die op het programma stond was nog diezelfde middag. Een mooie rit van ongeveer 50 

km met enkele stevige klimmetjes was ons deel. Uiteraard in twee groepen, want met 20 man fietsen 

is geen optie. Moe maar voldaan weer “thuis” gekomen stond de koffie al weer klaar en was de 

koelkast gevuld met koele versnaperingen. Grappig om te zien dat er ook in deze beleving van het 

weekend een verandering heeft plaatsgevonden. Dronken we in de Wijngaard nog vooral bier, in 

Ulvend was de koelkast voor het grootste deel gevuld met 0.0% 
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De volgende dagen hebben we ook weer mooie routes 

gereden, in groepen van verschillende sterkte.  

Klimmen als Vaalserberg, Kamerik, Eijserbosweg, 

Dodemanweg en Gulpenerberg zijn een kleine greep uit 

de vele hoogtemeters die wij hebben bedwongen. Voor 

sommigen een eerste kennismaking met klimmen, voor 

anderen een jaarlijks terugkerend fenomeen. Voor de 

een  is het een eitje en voor anderen een enorme 

overwinning op zichzelf. Maar voor iedereen een 

prestatie van formaat. Het was goed om te zien dat 

TCG rs het samen uit samen thuis principe ook in de 

heuvels perfect weten te hanteren.  

Gesterkt door het mooie weer dat we zoals meestal 

weer troffen, konden we bij ”thuiskomst” lekker op het 

terras napraten over de belevenissen van de dag. Dat 

is altijd een geweldig moment, napraten, kleine 

plagerijtjes en een frisje of een biertje erbij. Dan zijn 

we als TCG rs op ons best 

Hierna natuurlijk de maaltijd. Het weekend was zoals 

altijd weer fantastisch verzorgd door Riny, Annie en Pim. Of het nu ontbijt of lunchpakketje was, koffie 

of een voortreffelijk diner, zij draaiden hun hand er niet voor om.  

 

Traditiegetrouw was de laatste maaltijd een chinees buffet, wat we ons allemaal heerlijk lieten 

smaken.  

Waarna iedereen weer tevreden huiswaarts keerde. Maar de geachte aan het volgende jaar in Ulvend 

begint tijdens de terugreis al weer te leven. 

Ik heb er nu al weer zin aan. 

Peter Kaagman  
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Parijs – Roubaix op 12 juni 1988 

door Hans de Vries 

Op zaterdag 11 juni om 9.00 vertrokken we met twee grote bussen en één klein busje vanaf 

station Zaandam. Le Champion had tevens gezorgd voor een vrachtauto waarin de ongeveer 

140 fietsen van de deelnemers opgestapeld werden. De deelnemers moesten wel zelf een 

deken ter bescherming meenemen. 

    Na de opstapplaatsen in Amsterdam, Utrecht en Oosterhout gingen we op weg naar de 

Frans-Belgische grens, waar de lunch geheel voor eigen rekening gebruikt kon worden. 

Vervolgens reden we door naar het vliegveld Charles de Gaulle, dat even ten noorden van 

Parijs ligt. Aldaar werden we in het hotel ingedeeld in 2-persoons kamers. Om zeven uur 

gingen we voor het diner aan tafel wat redelijk van kwaliteit was. Aansluitend werden de 

startkaarten alvast uitgedeeld. 

    Het ontbijt was de volgende morgen om 4.00 uur, dat helaas erg weinig voorstelde. Om 

4.45 uur gingen we met de bussen en de vrachtauto op weg naar “Creil” – te weten de 

vertrekplaats. Creil ligt ongeveer 30 km ten noorden van Parijs. Wij waren met de groep van 

Le Champion de allerlaatsten die tegen 6.00 uur vertrokken. De start is namelijk al vanaf 

2.00 uur ’s nachts. De Fransen maken hier gebruik van. Je moet dan wel verlichting op de 

fiets hebben. 

De eerste 160 km van de totaal  260 km gaat over 

redelijk goede  wegen. Hier en daar ontbreekt wel eens 

een stuk asfalt en ligt een spoorlijn wat moeilijk, maar 

het is goed te doen. We fietsen door een bosgebied en 

later door heuvelachtig terrein. Met de Noordwester 

wind zat het niet zo mee, alles zat dus pal tegen bij 

een kracht 4 à 5 Bft. In de loop van de ochtend hadden 

we ook een nog een uurtje regen. 

Na 160 km bereikten we de eerste kasseienstrook met 

een lengte van 800 meter. Wat niet echt vast zit 

rammelt er dan ook beslist af. Ik zag meteen al een 

zadeltasje liggen alsook ook een bidon compleet met 

houder. Op advies van ervaren mensen heb ik de 

fietspomp en het bandentasje met extra 

toeclipriempjes vastgezet. Het blijft dan ook redelijk 

goed zitten. Op de tweede strook kasseien ligt in het 

midden een rug van modder begroeid met gras. Vanaf 

de asfaltweg volgt een scherpe bocht om er op te 

komen, mijn voorwiel glijdt er naast en ik ga onderuit. 

Het is een strook van 2 à 3 km, daarna wordt het weer 

asfalt. 

 

Wat ik dan zie heeft niets meer met een weg te maken en nog minder met fietsen. Het lijkt 

wel of de kasseien hier los gestort zijn, opgevuld met modder en water in diepe kuilen. Ik 

zie vijf fietsers tegelijk onderuitgaan, ook lopen er verscheidene met de fiets aan de hand.  
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Ik probeer op het midden te fietsen met een beetje grote versnelling, anders springt de ketting teveel. 

Dat gaat 500 meter goed, dan glijdt mijn fiets onderuit en ook ik ga tegen grond en land in de modder. 

Het blijft gelukkig bij wat krassen op mijn knie en verder is alles nog heel. Na een meter of tien 

gelopen te hebben probeer ik het weer op de fiets. 

   Het wordt droger en ook het fietsen gaat beter. Je fietst het beste bovenop in het midden van de 

weg alsook aan de zijkanten in de berm. Je moet maar op de macht fietsen en de gang erin houden. Er 

is er nu ook een aantal fietsers met lekke en kapotte banden. Ook verbogen wielen en gebroken 

spaken zijn geen bijzonderheid meer. De stukken asfaltweg zijn een verademing, want er kan dan 

gegeten en gedronken worden. 

   Uiteindelijk komt het dorpje HEM in zicht, de wegen zijn hier over een lengte van 6 à 7 km door een 

kunstenaar met verf bespoten. Tijdens de wedstrijd van de profs was dit ook op de TV te zien. Het is 

naar Roubaix nog ongeveer 15 kilometer. Op het laatste stuk weg, voordat Roubaix bereikt wordt, 

moeten we nog over een pad met puin. Het is los gestort en aangestampt, menigeen rijdt hier nog lek, 

sommigen al voor de derde of vierde keer. 

   Zelf heb ik twee keer een lekke band gehad en ben dus twee keer gevallen. En dan komt de mooiste 

kilometer van de tocht, een rondje op de wielerbaan van Roubaix. Het zit halfvol met wachtende 

mensen en iedereen klapt voor je en roept felicitaties toe. Het doet me wel wat. Het is kwart over vier 

als ik mijn controlekaart en toerboekje laat afstempelen. Als herinnering koop ik een keitje op een 

marmeren voetje. Door de organisatie wordt je nog een consumptiebon aangeboden. Ik lever mijn 

fiets in bij de chauffeurs van Le Champion, als twaalfde van onze groep. En dan volgen de 

wereldberoemde koude douches. 

   We wachten op de laatst binnenkomende van onze groep. Dat is een man van 67 jaar, het is zijn 

zevende Parijs – Roubaix. Inmiddels is ons volgbusje nu ook gearriveerd met daarin drie uitvallers. De 

rit met de bussen terug duurt veel te lang en is stomvervelend. ’s Nachts om kwart over één zijn we 

terug in Zaandam, waar Ineke me afhaalt. 

   Als ik Parijs – Roubaix nog eens ga rijden, dan doe ik dat vermoedelijk op mijn oude Peugeot fiets, 

die ik ook ‘s winters gebruik met veldrijden. Overigens is veldrijden een goede voorbereiding op de 

kasseien. Verder rijd ik met 52-42 voor en 15-21 achter met banden van minimaal 25 mm. Ik zag er 

ook met banden van 28 mm. Verder adviseer ik op de rit zelf veel eten mee te nemen en dat moet 

voor de eerste kasseien voor 80% op zijn. Want op de kasseien komt er van eten niet veel terecht.  

   Onderweg wordt bij de eerste controlepost koffie (???) en een broodje aangeboden. Bij de volgende 

een pakje koeken en later nog een appeltje. Er wordt door de bewoners langs de route bronwater 

aangeboden (geheel gratis) en wordt, als je dat wilt, je bidon schoongemaakt en opnieuw gevuld. Met 

name kinderen doen dit graag, maar vragen dan wel om een fietspetje, neem dus wat oude petjes 

mee. 

Verder is het over het gedeelte met de kasseien een helse tocht, maar zeker de moeite waard om mee 

te maken, met name de aankomst op de wielerbaan heeft me erg getroffen. 

Door Hans de Vries. 

p.s. Wat opvalt op de foto; 

- Geen Helm op.  Daar deden we toen nog niet aan. 

- Geen click pedalen. Nog niet te koop.  

- Geen teller op het stuur, maar bij de vooras.  
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mailto:cornelisse.sportprijzen@quicknet.nl
http://www.baderielaan.nl
https://www.enkhuizerbedstede.nl
http://www.wfonotarissen.nl
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De snertrit – jaar 2021 

 door Ton Groot

 

Nou, nou, dat was een geweldige opkomst! De snertrit is de afsluiting van het wielerseizoen en wordt 

natuurlijk mede vanwege de traditionele erwtensoep druk bezocht. We hebben die toch mooie 

afsluiting vorig jaar vanwege corona gemist. Is het daarom, dat we dit jaar zo’n geweldige opkomst 

hebben? De nieuwe leden zullen hun ogen wel hebben uitgekeken, zo druk was het. Het aantal 

deelnemers moest in vier groepen worden opgedeeld. Stef gaf aan wie er bij de twee snelle groepen 

kwamen en de wat minder snelle groep vond spontaan de eigen verdeling. Stef pleitte ervoor om je via 

de CycleApp aan te melden, zodat al voor aanvang er een verdeling kon worden gemaakt. Maar ja, 

niet iedereen heeft een smartphone en mocht er wel sprake zijn van het bezit van een smartphone, 

dan nog heeft niet iedereen er zin in om Apps te downloaden. 

 

Het weer was prima.  Nou ja, dat wil zeggen de buitentemperatuur was bij vertrek zo’n 7 graden en er 

stond toch wel een pittig windje uit het zuiden. Vanuit  Grootebroek ging de 45 km-ploeg naar 

Hoogkarspel, zo de Nieuweweg en de Houterweg op om vervolgens via de Hout naar de Zuiderdijk te 

gaan. Daar stond best wel een stevige wind en tegen de dijk klotsten echt wel stevige golven. Het 

deerde ons niet en in een straf, doch prettig tempo gingen we naar Oterleek. Daar zoefden we de dijk 

af en verder gestaag naar Wijdenes om vervolgens toch weer op de Zuiderdijk aan te komen. 

 

De afslag naar Schellinkhout was een prima idee. Het dorp is zeker een van de mooiste in West-

Friesland en met de wind in de rug zat de vaart er goed in. Zwaag werd aangedaan om via de Oudijk 

in Westwoud aan te komen. In Hoogkarspel ging tot mijn verrassing de route via de Tolweg 

noordwaarts met een oversteek naar de Veenakkers. Het vervolg laat zich wel raden. Via de Gouwe 

kwamen we in Bovenkarspel aan. De route liep nu eigenlijk via de J.N. Stuifbergenlaan naar de Stede 

Broecweg maar in de ochtend hadden Jelle en ik al opgemerkt, dat er na de spoorwegovergang over 

de volle breedte van het fietspad het vol met glas lag. Zodoende weken we van de route af door de 

Zesstedenweg te nemen. 

 

 

Ik kan niet anders zeggen dan dat Jos en natuurlijk ook 

samen met zijn echtgenote Annette geweldig mooi werk 

hebben verricht. Het moet een hele klus zijn geweest om 

vier grote ketels met soep te koken. Het was voor het 

eerst ook heel mooi verdeeld over twee ketels vegetarische 

soep, bestaande uit onder andere erwten en 

broccoliblaadjes en twee ketels van het originele recept 

met worst en spek. Van beide soepen heb ik een kommetje 

genomen en het smaakte voortreffelijk. Op de tafels was 

de echte kinnebak alsook stokbrood uitgestald. Jos en 

Annette, jullie verdienen daarvoor een geweldig 

compliment. Al jarenlang weten jullie ons met al dat 

lekkers bij de snertrit te verwennen. Geweldig hoor! Ik 

neem aan, dat ook onze nieuwe clubleden hun ogen 

hebben uitgekeken. Ja, zo gaat dat al jaren bij ons in de 

toerclub en het smeedt ook een zekere mate van 

saamhorigheid – clubcollegialiteit. 
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De hongerige wolven – ook wolvinnen - lieten zich niet 

onbetuigd en keken verlekkerd naar de ketels soep. Maar 

daar bleef het niet bij. Er werd vlijtig opgeschept.  

Dat ging overigens heel ordentelijk. Gelukkig was er op tijd 

hulp gevonden om niet alleen voor vertrek voor koffie te 

zorgen, maar heel fijn kwam er tijdig hulp om de ketels met 

alle toebehoren in de loop van de ochtend op de tafels te 

plaatsen. Gaandeweg kwam de ene na de andere ploeg 

binnen, het werd een gezellige boel. 

 

Ja en nog even de data. Aan de 65 km afstand werd dus in 

twee groepen meegedaan met een totaal van 20 personen 

en ook aan de 45 km afstand werd aan twee groepen 

deelgenomen met ook 20 personen in totaal. We hebben 

natuurlijk meer leden en die zullen allemaal een prima reden 

hebben gehad om niet mee te doen. Wel zou ik vanwege het 

succes van de snertrit graag meer leden willen zien. Het zal 

je best bekomen, want het smaakte prima. 

 

De genieters! 
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De snertrit  

 door Joep Boon

Hadden we nu vorig jaar wel of niet een snertrit? Wat vergeet een mens toch snel zullen dingen. (zie 

nu dat de kop van mijn bijdrage aan het clubblad luidde: Geen snert! Dat is dan duidelijk) 

 Maakt niet uit, dit jaar kon het toetje van het fietsseizoen gelukkig wel doorgang vinden. En onder 

prima omstandigheden!  De zon scheen uitbundig en de temperatuur was zoals je dat op een vroege 

herfstdag mag verwachten, koel en een graadje of tien.  Het viel me op dat de routecommissie een 

veilige parcours voor ons had samengesteld. Dat is in het verleden wel eens anders geweest, toen 

reden we wel eens over de aantrekkelijke fietspaden van Het Streekbos of Egboetswater.  Maar daar 

moet je deze tijd van het jaar niet zijn, er ligt blad op de paden en op schaduwplekken blijft het de 

hele dag nat. Dat  maakt het glibberig en gevaarlijk, zeker met een groep.  Dit jaar gingen we  voor 

een groot gedeelte over de schoongeblazen én droge IJsselmeerdijk. Hoog boven het water én land 

verheven en in een schilderachtige omgeving. Het gras leek wel groener dan ooit, sommige 

herfstbomen waren al getooid met purper blad en de golven van het IJsselmeer sloegen zich met 

kracht te pletter op de stenen glooiing van de dijk. De door de zon zilvergrijs oplichtende 

waterdruppels maakten het feest compleet. Ook de schapen liepen weer met gekleurd achterwerk  

langs de dijk. Geen enkele uitgezonderd maar wat wil je als de ram het hele jaar de mooiste ooien 

alleen vanaf afstand mag bekijken.  Voor hem is het nu (h)ooi tijd….  

Zelf had ik een thuisstart en zag in Venhuizen net voor mij  twee groepen T.C.G.ers op enige afstand 

van elkaar de dijk opfietsen. Ambities om die groepen in te halen had ik niet en ik zag ze dan ook snel 

kleiner worden.  Ik dacht dat het hier om de kortere afstand ging en was dan ook verbaast toen ik bij 

de Meeuwenkolonie –alhoewel daar niet veel meeuwen meer broeden- bekende stemmen achter mij 

hoorde. Peter Kaagman met maar liefst drie dames in gezelschap haalde mij in maar zij bleven na 

bestudering van de route over de dijk rijden. Zelf had ik de avond er voor de route op de Cyqle-app 

bekeken en toch duidelijk gezien dat we door Schellinkhout moesten. Via het slechte wegdek van de 

De Dracht en het betere van de Ouwe Dik ging het verder. Nog een klimmetje over de Drechterlandse 

weg in Hoogkarspel en ik hoorde mijn maag al rammelen. Het lichte ontbijtje was inmiddels verteerd 

en het wachten was nu op een flink bord snert. In ons clubhuis had Jos zijn zaakjes als altijd weer op 

orde.  In de hoek stonden twee grote pannen te stomen, een met snert en de ander met broccolisoep. 

Dit keer alles in buffetopstelling. Zelf opscheppen dus en dat houdt in dat er gemarchandeerd kan 

worden met de hoeveelheid worst. Ik hoorde Piet van der Horst dan ook al gauw zeggen ‘Jos heb je de 

worst vergeten?’ Piet dacht dat die er al uitgeschept was maar bij soep zit het lekkerste onderin Piet, 

goed over de bodemschrapen moet je eens kijken… 

Er is zo’n dag maar een oplossing om honderd procent zeker te zijn dat je niets tekort komt, en dat is 

de kortste afstand  in de voorste groep rijden. De meer ervaren T.C.G.ers maken zich echter geen 

zorgen, als Jos wat maakt is er altijd genoeg. De stemming zat er  al snel in en zoals altijd was de 

belangstelling weer heel behoorlijk. Een plak roggebrood met spek maakte het feest compleet en zo 

kwam  er opnieuw een einde aan een bijzonder fietsjaar. Hopelijk kunnen we in de toekomst weer 

zonder restricties onze kilometers maken. Helaas duiden de nu toch opnieuw snel stijgende 

besmettingscijfers daar nog niet op……. 

       Joep.    
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Onze jarigen 

  

 november  december  januari 

15 Dennis Wentzel 1 Theo Obdam 1 R. van der Meulen 

18  Elfi Edwards 2 Stef Kuiper 3 Jelle van der Wal 

21 Gerrit Koster 3 Loek Grooteman 6 Nico Homan 

27  Jan Dop 7 Pim Groen 6 Martin Visser 

  8 Piet van der Horst 7 Peter Laan 

  11 Harry van der Raad 13 Klaas Smit 

  11 Irene Schilders 16 Agnes Buis Vertelman 

  21 Diny van de Peppel 18 W. Visser 

  22 Jan Bakker 20 Koos Klarenbeek 

    21 Jaap Vlam 

    25 Robert Bult 

    28 Gerard Baars 

    28 Henk Bakker 

    30 Ruud Kaag 

 

 

 

http://www.verkeersschooldelange.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 0228517021 
 
 
 
 

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 

Commissie Nico Dekker 
Memorial 
Theo Obdam,  Dennis Wentzel 
en Robert Bult. Ondersteuning 
van Peter Kaagman.  
  
Toercoördinatie: 
Stef Kuiper, Robert Bult, Pim 
Groen en Dennis Wentzel (vz). 
 
Nieuwe 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 2021: 
* 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: 
Ton Groot en Peter Kaagman  
Postadres: Schaperstraat 3b  
1613 JJ Grootebroek 
Telefoon: 0228 512913 
redactie@tcgrootebroek.nl 
  
  
Inlever- en uitgiftedata in 2021 
  

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:gbr@quicknet.nl
http://www.toerclubgrootebroek.nl/
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http://www.fr-fietstechniek.nl

