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NTFU-LIDMAATSCHAP 
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. 
Diegene die in één seizoen de meeste 
Omnisport-ritten rijdt wint een beker. 
Je naam en het jaartal wordt op de beker 
vermeld. Dit is een wisselbeker. Als je deze 
beker drie keer achter elkaar wint, mag je hem 
houden. Er wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen mannen en vrouwen. 
Bij gelijke stand worden dus meerdere namen 
op de beker vermeld en spreken de leden 
onderling af bij wie de beker dat jaar zal 
verblijven. 
  
PRESTATIEPRIJZEN 
Aan het eind van het seizoen worden de 
gereden kilometers geregistreerd. 
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 



 
 

 
 
 
      

 
 

Wie had gedacht tijdens de jaarvergadering dat 2020 zo bijzonder zou worden, ook voor 
TC Omnisport? 
Wie had gedacht dat het Coronavirus zou uitbreken en het kabinet maatregelen zou 
moeten nemen om het virus te bestrijden? 
Wie had gedacht dat het kabinet middels persconferenties de (nieuwe) maatregelen 
bekend zou maken en dat we dan allemaal aan de buis gekluisterd zouden zitten? 
Wie had gedacht dat het zich zou laten bijstaan door het RIVM, het OMT en het RED-team? 
En . . . . . wie had gedacht dat we in Nederland zoveel epidemiologen en virologen zouden hebben 
met wel of niet dezelfde mening over de aanpak van het virus? 
Wie had gedacht dat Van Dissel, Kuipers, Gommers, Koopmans, Osterhaus en Vos TV-
persoonlijkheden zouden worden en hoog in de top tien van veel genoemde achternamen zouden 
staan? 
Wie had gedacht dat we tot tweemaal toe het onder-de-vlag-van-Omnisport-fietsen hebben 
moeten stoppen? 
Wie had gedacht dat we maar 23 van de 52 dinsdagen en 13 van de 31  donderdagen hebben 
kunnen fietsen? 
Wie had gedacht dat we al met al maar tweetochten zouden kunnen rijden, de 
Openings/snerttocht op 7 maart, met dat heerlijke kop snert na afloop bij OSSA, en de West 
Frieslandtocht op 26 september? 
Wie had gedacht dat de sponsortocht voor het kinderhuis Samuël en het Nut niet door zouden 
kunnen gaan? 
Wie had gedacht dat penningmeester Kees toch € 800 van de Stichting Nut kreeg bijgeschreven 
op de bankrekening van TC Omnisport? Verrassend en mooi toch? 
Wie had gedacht dat we bij onze koffiestops alleen welkom waren als we 1.50 meter afstand 
zouden houden en dat we beslist niet aan de stoelopstelling mochten morrelen? Dit op straffe van 
€ 4000 boete voor de uitbater. 

DE BESTUURSPEN  IN CORONATIJD 



Wie had gedacht dat we veelal alleen zouden moeten fietsen en onze belevenissen via de App ‘DD 
Omnisport’ zouden delen en we middels een fotootje zouden vragen  waar wie nu wel op een 
bankje zat, was geweest/langs gereden of koffie had gedronken? 
 
Maar . . . . . . gelukkig kon de clubronde wel doorgaan. 20 enthousiaste leden hebben samen 
heerlijk gefietst door het Drentse, Overijsselse en Friese land. 
Wie had gedacht dat de registratie van de kilometers zou worden gedaan door Henk Veul en Dirk 
Voskamp met mondkapje bij OSSA en dat de leden één voor één en voorzien van mondkapje naar 
binnen mochten? 
Wie had gedacht dat het bestuur in het gebouw van de tafeltennisvereniging DOV, waar 
penningmeester Kees ook penningmeester is, zou vergaderen om maar aan de 1.50 meter 
afstand te kunnen voldoen? 
Wie had gedacht dat de bestuursvergadering van 9 november niet door zou kunnen gaan, omdat 
meer dan twee personen bij een van de bestuursleden thuis niet zijn toegestaan. 
Wie had gedacht dat het land in een intelligente lockdown zou gaan en dat o.a. de scholen, de 
theaters, de horeca, de kappers en de sportscholen dicht zouden gaan? 
Wie had gedacht dat we daarom tijdelijk ook niet gebruik mochten maken van OSSA om daar op 
dinsdag en donderdag te verzamelen? Voor het gebouw wel. 
Wie had gedacht dat in de openbare binnenruimten het veel besproken en vermaledijde 
mondkapje aangeraden zou worden en per 1 december verplicht wordt en dat de gebruikte en 
mogelijke besmette mondkapjes op straat zouden wordenweggegooid/achtergelaten en 
het nieuwe zwerfvuil zouden worden? Foei toch!!! 
 
‘t Is dat we niet met mondkapjes fietsen, anders was de aanschaf van mondkapjes met 
Omnisportlogo voor de leden te overwegen geweest en hadden we de kas kunnen spekken 
met de verkoop aan derden. Wie wil zo’n gadget nou niet hebben?Zeker en vast was het ook een 
collectorsitem geworden. 
Wie had gedacht dat de jaarvergadering 2021 op vrijdag 8 januari mogelijk ook niet door kan gaan 
bij OSSA? Houd je mail in de gaten. 
 
Wie denkt niet ‘ik hoop dat het allemaal weer vlug normaal (het nieuwe normaal?)is en we weer 
net als ‘vroeger’ dinsdag- en donderdag en ook tochten kunnen fietsen.’ 
Dat zou heelmooi zijn, toch? 
Gelukkig gloort het vaccin aan de einder.       
 
Hou vol, blijf gezond en fietsen 
Groet van 
Albert, Frans, Kees,Piet en Thom 
 

 
 
 
Jaarvergadering 
De jaarvergadering wordt gehouden op vrijdag 8 januari 2021.                                                              
Mocht de vergadering i.v.m. de coronamaatregelen niet door kunnen gaan, dan worden jullie 

    VAN HET SECRETARIAAT 



tijdig geïnformeerd door het bestuur. Dus houd je mail in de gaten. De agenda en de 
vergaderstukken zijn opgenomen in deze Omnibus. 
 
Opzeggingen 

 A. Winkel 
 Yvo Winkel 
 Meindert Brugmanᵈ 
 Jos Rutteᵈ 
 Remy Wielaardᵈ 
 Jan Leyen 
 Wim Bakkerᵈ 
 Jacco Bakker 

ᵈ=aangemeld als donateur 
TC Omnisport telt nu 72 leden. 56 leden zijn ook lid van de NTFU. 

 
Aftreden voorzitter 
Ingevolge de statuten is onze voorzitter Albert Besuyen in 2021 (jaarvergadering) aftredend. Hij 
heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen. Albert is sinds 1 januari 2010 voorzitter van 
Omnisport. 
 
Nieuwe voorzitter 
Omdat Albert Besuyen zich niet herkiesbaar stelt moeten we omzien naar een nieuwe 
voorzitter. Heb je belangstelling en wil je weten wat de functie inhoudt, ga dan eens praten 
met Albert.       Wil je je kandidaat stellen, geef dat dan door aan de secretaris.       

 
NTFU 
Het lidmaatschapsjaar van de NTFU loopt van 1 januari t/m 31 december. De NTFU heeft laten 
weten in 2021 geen contributieverhoging door te voeren. 

 
 
 
 
 
 
Vrijdag 8 januari 2021, 20.00 uur bij OSSA 
 

Als de vergadering, i.v.m. de coronamaatregelen, 
niet kan doorgaan,  

informeert het bestuur jullie tijdig 
 
 
 
 

  JAARVERGADERING 2021  

GEZELLIGE KERSTDAGEN 
   

EEN HEEL GOED EN GEZOND 2021 



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

 
                                                                               

A G E N D A  
 
1. Opening 
 
2. Ingekomen stukken/mededelingen  
 
3. Notulen jaarvergadering 10 januari 2020 
 
4. Jaarverslag secretaris 
 
5. Financieel verslag penningmeester 

 
6. Begroting 2021 
 
7. Verslag en verkiezing kascontrolecommissie 
 
8. Clubronde 2021 
                                                                                                     
9. Bestuursverkiezing 

Statutair is de voorzitter in 2021 aftredend.  
Albert Besuyen heeft te kennen gegeven zich niet herkiesbaar te stellen. 
Belangstellenden voor het voorzitterschap kunnen zich tot  
24 uur voor de vergadering melden bij de secretaris. 
 

10. Prijsuitreiking 
 
11. Rondvraag 

 
12. Sluiting 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Vrijdag 10 januari 2020 bij OSSA 
 
Aanwezig: 41 leden 
 

1. Opening 
Voorzitter Albert opent de vergadering en wenst iedereen het beste voor het nieuwe jaar: 
een gezond, mooi fietsjaar. 
 

2. Ingezonden stukken/mededelingen 
Afmeldingen voor deze vergadering: Hans Hes, Fred Oudhuis, Willem Broersma, Meindert 
Brugman, Michael Moore, Willem Vodde en Piet Zut. Sjaak Bleeker gaat eerder weg. 
 
 Instelling commissie 2022 

In 2022 bestaat TC Omnisport 50 jaar en daarvoor wil het bestuur een commissie 
oprichten. Wen Ganzevoort meldt zich aan voor de commissie, evenals Sam Vlaar en 
Cor van Langen. Jaap de Groot denkt er over na. 
 

3. Notulen jaarvergadering 4 januari 2019 
Goedgekeurd 
                                                                                           

4. Jaarverslag secretaris 
Goedgekeurd 
 

5. Financieel verslag penningmeester/contributie 
Er zijn 86 leden, aldus penningmeester Kees, dat betekent dat er een bedrag is van € 100 
per lid.De jaarcijfers zijn goed. Inkomsten en uitgaven lopen niet gelijk, maar zijn 
budgettair neutraal. Er zijn geen bijzondere dingen. 
Er wordt een extra voorziening begroot van € 1000 voor het 50 jarig bestaan in 2022. 
Er is een nadelig saldo van € 33, maar de bijdrage aan de NTFU is ook lager, dus de 
contributie hoeft niet verhoogd te worden. Er is namelijk geen groot doel in het 
vooruitzicht, behalve het 50-jarig jubileum over 2 jaar. 
Onder clubtenues wordt verstaan de voorraad die we nu hebben. 
Carla Aalders merkt op dat adverteerders in de Omnibus nu niks betalen. 
Kees antwoordt dat dit komt, omdat er nu geen papieren clubblad meer is en 
adverteerders minder bereid zijn te betalen voor de digitale versie. Kees wil adverteerders 
langsgaan om advertentie-gelden te innen voor de digitale Omnibus. Als de adverteerders 
niet willen betalen, worden de advertenties niet meer vermeld. 
 

6. Verslag en verkiezing kascontrole commissie 
 De commissie bestaat uit Sam Vlaar en Paul Lako 
 Reservelid is Piet Zut 

Het spaarbedrag staat nog steeds op de rekening meldt Sam. 
Sam wil Kees bedanken. 

  NOTULEN JAARVERGADERING 



De kascommissie van volgend jaar bestaat uit Piet Zut en Andre de Wit. 
Reserve is dan Nico Hoek. 
 

7. Verslagen van  
 Toercommissie 

Henk Veul doet verslag en meldt dat de deelname aan de tochten in het weekend 
stabiel is. Het is een wisselend fietsseizoen geweest. Er was veel gezelligheid en 
waardering voor de routes. 

 Dinsdag en donderdag fietsen 
Frans Wit meldt dat het seizoen goed is verlopen. 
63 leden hebben 1 of meer tochten gereden. 
De opkomst was perfect. 
Gemiddeld 24 deelnemers op dinsdag en gemiddeld 13 deelnemers op donderdag. 
De tochten op donderdag zijn wat langer, maar de snelheid is gelijk. 
In de winter waren er gemiddeld 19 deelnemers. 
Er zijn nu ook reserve voorrijders: Nico Appel en Sam Vlaar. 
 

8. Clubronde 
Hans de Jong neemt het woord. 
Vorig jaar zijn we in de omgeving van Nijmegen geweest, de bar van het hotel was een 
tegenvaller, maar het was een mooi fietsgebied. 
We willen nu naar een gebied met een wisselend landschap, niet te ver reizen, en 
waar de bar wat langer open is.                                       
Waar we heengaan, daaromheen ligt het Oranjewoud, Heerenveen, Nationaal Park 
Friese Wold, Dwingeloose Veld, Holterveld en de Weerribben. Het hotel is in 
Steenwijk. 
Er is polder, bos, hei en moerassen. We willen door de week, want een hotel is in het 
weekend duurder en een midweek is goedkoper en dan is er altijd plek.  
Het voorstel is om te gaan van dinsdag 8 tot donderdag 10 september of van woensdag 9 
tot vrijdag 11 september. 
Piet en Ary zijn beschikbaar om samen met Hans de Clubronde te organiseren. 
 

9. Bestuursverkiezing 
 Ruud Kramer is aftredend en niet herkiesbaar 

Albert meldt dat Ruud afscheid neemt van het bestuur na 12 jaar als secretaris. 
Na een woordje van Ruud krijgt hij uit handen van Kees een pen (met naam erop) als 
aandenken. 
Een opvolger voor Ruud is snel gevonden, Thom de Vries meldt zich alsnieuwe 
secretaris. 
 

10. Nieuw voorstel beloningen 
We willen afstappen van de competitie met winnaars voor de meest verreden kilometers. 
Het bestuur wil een wisselbokaal in het leven roepen voor degene die in een seizoen de 
meeste Omnisport-ritten rijdt. Als je deze drie keer achterelkaar wint, mag je hem 
houden.  
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. De competitie is 
genderneutraal. Wanneer meerdere leden alles rijden, wat doen we dan, wordt gevraagd? 



Dit zal niet vaak voorkomen, antwoordt Albert. 
De wereldbol zal blijven als prestatieprijs. 
 

11. Prijsuitreiking 
 

12. Rondvraag 
Piet Pranger heeft een groeps app gelanceerd. 
 
Ria Kaptein brengt onder de aandacht dat op Bevrijdingsdag 5 mei, gevierd wordt dat 
Nederland 75 jaar bevrijd is. Co Zut heeft een initiatief om met 5 mensen het 
bevrijdingsvuur op te halen vanuit Bayeux, Normandië, Frankrijk. Men wil op 4 mei 
overnachten in Amsterdam.TC Omnisport organiseert in het kader van 75 jaar bevrijding 
een toertocht van 75 km. 
 
Jose Pielkenrood heeft als prijswinnaar 2x bloemen ontvangen, en geeft 1 boeket aan 
Carla Aalders die het ook bloemen verdiend heeft. 
 
Jaap de Groot bedankt het bestuur voor hun werk en wil toetreden tot de jubileum-
commissie voor het 50-jarig bestaan. 
 
Jan Loos vraagt of er nog een buitenlandse tocht komt. Albert geeft aan dat we dat om de 
2 jaar willen doen en Henk zegt dat het dit jaar niet onder de vlag van TC Omnisport 
zal gebeuren. Jan is vrij om zelf te organiseren. Maar dan moet Nel mee, zegt Albert. 
Jan antwoordt, als we het doen, doen we het samen.                   
 
Kees meldt dat hij clubshirts heeft in alle maten. 
                                                                                 

13. Sluiting 
 
Na de vergadering: 
 Uiteenzetting van dhr. Jan Lieuwes over de ideale 

fietshouding 
 Nieuwjaarsborrel 

 
 

 
 
 
 
Bestuur 
Na 12 jaar secretaris te zijn geweest werd tijdens de jaarvergadering afscheid genomen van Ruud 
Kramer. Thom de Vries stelde zich tijdens de vergadering beschikbaar en nam het stokje over. 
 
Bestuursvergadering 
Het bestuur vergaderde vier keer.Albert Besuyen heeft te kennen gegeven in 2021 af te treden als 
voorzitter en zich niet herkiesbaar te stellen. 

  JAARVERSLAG SECRETARIS 



 
Ledenbestand 
De vereniging telde op1 januari 2020, 82 leden.In de loop van het jaar zegden Joop Tromp                 
( overleden), Wim van der Stoop, Ivo en A. Winkel, Jan Leyen, Jacco Bakker, Willem Bakker, 
Meindert Brugman, Jos Rutte en Remy Wielaard hun lidmaatschap op. De laatste vier genoemden 
werden donateur.Gerard van der Hoek is op 23 februari overleden. Herman Cnossen meldde zich 
aan als lid. 58 leden zijn ook lid van de NTFU. 
 
Omnibus 
De Omnibus, als altijd op sublieme wijze samengesteld en opgemaakt door Remi Wielaard, 
verscheen zes keer. 
 
Jubileumcommissie 
I.v.m. het 50 jarig bestaan van TC Omnisport in 2022 werd tijdens de jaarvergadering de 
jubileumcommissie samengesteld. Als leden melden zich aan Wen Ganzevoort, Sam Vlaar,         
Cor van Langen, Jaap de Groot. Namens het bestuur is Piet van der Meulen lid van de commissie. 
De commissie doet voorstellen m.b.t. de activiteiten in het jubileumjaar en zorgt voor de 
organisatie en de uitvoering daarvan.  
 
Coronavirus 
Door de maatregelen i.v.m. het Coronavirus was 2020 voor Omnisport een bijzonder jaar. Op 
zaterdag 7 maart kon de Openingsrit/snerttocht, met het bekende en altijd heerlijke kop snert na 
afloop, nog gefietst worden. Aan de rit namen 33 leden deel. 
Aan het dinsdagfietsen (slechts 23 van de 52 dagen) namen gemiddeld 18 leden deel; aan 
het donderdagfietsen (slechts 13van de 31 dagen) gemiddeld 11 leden. 
                                                                                                                                          
Vanaf 12 maart kon op dinsdag en donderdag niet gefietst worden i.v.m. de maatregelen 
m.b.t.het Coronavirus. Om dezelfde reden gingen ook de Blauwe Reigertocht, de 45 
Dorpentocht, de Duinstreektocht, de Bevrijdingstocht, het Rondje Bloemendaal en de 
Amsterdamtocht niet door. Ook de Sponsortocht voor het Kinderhuis Samuël en de Stichting 
Nutgingen niet door. Wel ontving de penningmeester € 800 van Stichting Nut, omdat TC 
Omnisport in 2019 heeft meegewerkt aan de organisatie van de Sponsortocht en omdat 10 leden 
de tocht hebben gereden. Vanaf dinsdag 30 juni kon er weer gefietst worden op dinsdag en 
donderdag. Uiteraard wel met de bekende 1.50 meter afstand tot de andere 
weggebruikers.Gelukkig kon daarom ook de West Frieslandtocht op 26 september, met 25 
deelnemers en met een 1.50 meter pauze bij Stam in Wognum, gereden worden. Vanaf 29 
september echter, n.a.v. de persconferentie van het kabinet en het aantrekken van de 
coronamaatregelen en om alle risico’s te vermijden, besloot het bestuur wederom het fietsen op 
dinsdag en donderdag stop te zetten. Ook ging de Sluitingsrit op zondag 18 oktober niet door. 
Wel hielden Henk Veul en Dirk Voskamp bij OSSA zitting om de gereden kilometers te 
registreren. Hulde! De leden konden één voor één en voorzien van mondkapje naar binnen. 
 
Clubronde 
De clubronde werd gereden op 8, 9, en 10 september. 20 leden namen deel.De uitvalsbasis was 
Fletcher Hotel-Restaurant De Eese-Giethoorn in De Bult (Overijssel). Er werd in drie provincies 
gefietst, te weten Drenthe, Friesland en Overijssel. De voortreffelijke organisatie en 
voorbereidingen waren in handen van Hans de Jong, Piet Pranger en Ary Geluk.De bezemwagen 



wordt al jaren bestuurd door oud lid Ben Bel, maar door ziekte kon hij dat niet doen. Deze keer 
hebben daarom Ank Pranger met Bram Pielkenrood als co-driver gereden/geveegd. 

 
 
 
 
 
 
     Liquide Middelen 

 
 

    FINANCIELE STUKKEN 



 



 



 



  
 
Beste Omnisporters, 
 
Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor het medeleven tijdens het herstel na mijn 
valpartij thuis. De bloemen, vele kaarten, mailtjes, telefoontjes die ik heb moge ontvangen 
hebben mij goed gedaan.  
 
Hartelijk dank hiervoor. 
 
Groeten, 
Frans 
 
 
 
 
 

Ja, wat moet je ermee. Inderdaad, de een vindt het helemaal niks en een ander denkt laat maar 
komen. Om na 25 jaar stilstand een fietsverhaal op te dissen dat gaat niet lukken. Maar goed, 
fietsen is een heel breed fenomeen.  
 
Mijn  eerste fiets kocht ik bij de lokale fietsenhandel. Had een mooie Koga gezien en dat leek me 
wel wat. De baas van die tent had toevallig de zelfde voornaam als ondergetekende en dat praat 
wat makkelijker.  
Het verkoop praatje begon. Vroeg hem of dit wel de juiste fiets voor mij was en kreeg de 
bevestiging dat hij prima aan de door mij gestelde verwachting voldeed.  
Had ooit iets opgevangen over frame hoogte, maar daar had de goeie man een heel mooi 
trucje voor. Been over het zadel, en als je edele delen niet zichtbaar langs de bovenbuis 
hingen had je de perfecte maat.  
Dus deze fiets paste geheel bij mijn fysieke kenmerken. Zadel afstellen kon ik onderweg wel 
doen, een sleuteltje mee en gewoon proberen tot je lekker op je fiets zit.  
Fietskleding, wist dat het er was maar dacht dat komt later wel. Zadel afgesteld, middels een 
rondje dorp.  
De volgende dag op tijd eruit want we gingen de eerste tocht maken. Toch maar alleen, en niet in 
een groepje, waar ze gelijk zullen zien dat je een beginner bent.  
Vol goede moed de Noord in. Sportbroekje aan, een multifunctioneel ding,voetballen en 
hardlopen gingen er prima mee, zelfs kon je ermee zwemmen. Na pakweg een 20 minuten fietsen 
begon er op mijn zitvlak wat te steken, geen aandacht aanbesteden en gewoon door fietsen, je zit 
wat in een andere houding, gaat vanzelf over.  
Maar dat ging het niet, het werd erger en erger en na verloop van tijd ging ik steeds meer zitten 
wrikbillen en op een gegeven moment maar staan. Als je opdat moment bij Schoorldam rijdt is 
het nog een heel stuk staan voordat je in Heiloo ben.  
Uiteindelijk toch thuisgekomen, niet met de gedachte wat is fietsen leuk. Na douchen, wat dan 
ook geen pretje is, met mijn achterwerk voor de spiegel gaan staan. Wat ik toen zag is echt heel 

  DANKBETUIGING 

  DE ESTAFETTEPOMP 



moeilijk onder woorden te brengen. Met de kennis van nu zal ik het omschrijven als iemand die 
met een onderbroek met kantjes op een plastic zadel bij een temperatuur van 30 graden een 
rondje IJsselmeer heeft gereden. Auw.  
 
Het moraal van dit verhaal is doe nooit geen zaken met een naamgenoot, en zorg dat je de juiste 
spullen aantrekt. Je gaat tenslotte ook niet voetballen met je skischoenen. 
Nu is de bedoeling dat de pomp doorgegeven wordt, weet wel wat voornamen maar een 
achternaam erbij is moeilijk. Eentje weet ik er wel, iemand die los uit de pols zomaar een kantje 
vol schrijft,van iets wat achter een boom staat.  Naam Wen Ganzevoort 
 
Blijf gezond en hoop binnenkort weer met de di/do groep een rondje te fietsen. 
 

Groet Herman   
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Naast de Landelijke Corona perikelen, blijkt er ook nog in deze periode in 
Heerhugowaard een enorme Buxusmotplaag te zijn. Ondergetekende heeft daar zijn 
handen vol aan gehad en wil zijn ervaringen graag met deOmnisporters delen. 
Het weekend van 8 en 9 Augustus jl. zullen we niet gauw vergeten, omdat de 

buxusstruiken door 
de buxusmot is 
bezocht, en niet zo’n 
klein beetje ook. 
Binnen 2 dagen 
waren de struiken 
totaal kapot 
gevreten door die 

kleine en grotere groene rupsen . De buxusmot legt zijn eitjes in 
een web op de buxus en ontwikkelen zich tot rups en deze vreten, 
zo blijkt binnen 2 dagen je buxusstruiken kaal tot een dorre struik. 
Niet alleen dat die rupsen op de buxus tekeer gingen en een kale 
struiken achter laten, nee het leek zelfs zo, dat ze het ook op de 
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muur, kozijnen en ramen wilde proberen. Honderden rupsen kropen er op. Deze rupsen opruimen 
was geen pretje, als je ze pakte en even kneep, om ze op een “humane” manier naar het 
hiernamaals te brengen, zaten je handen onder de groene derrie en dat is weer niet vreemd als je 
weet wat ze vreten toch. Zelfs de uitwerpselen zijn gifgroen!  
 
Dus maandag 10 augustus meteen de buxusstruiken gerooid, dit moest nog wel met enig geweld 

gebeuren aangezien destruiken al zo’n 35 jaar staan. De Mazda CX5 
bracht uitkomst, al trok ik wel de trekkabel stuk die rakelings langs 
de auto vloog, geluk bij een ongeluk zullen we maar zeggen. Mijn 
buurman kwam met echte spankabels en dat ging een stuk beter, 
zeker toen de eerste struik eruit was, volgde de andere sneller en kon 
ik de troep in 2 x rijden met de aanhangwagen naar de 
gemeentewerf brengen.  
Op de gemeentewerf keken ze niet raar op van mijn vrachtje buxus, 
ik kon in de rij gaan staan, er stonden maar liefst 4 aanhangwagens 
voor me met aangevreten buxusstruiken!! En de grote containers van 
de gemeente zaten ook al helemaal vol met deze struiken. 
Nieuwsgierig geworden dus even vragen aan de medewerkers op de 
werf of dit normaal was? Ze vertelde mij,dat al een week lang deze 
aanvoer van buxusstruiken er was en dat de gemeente zelf ook volop 
buxusstruiken aan het rooien waren in de gemeente. Er heerst een 
echte grote Buxusmotplaag in Heerhugowaard.   
Maar wat nu, onze tuin staat vol met buxusstruiken, mooie bollen en 
in de achtertuin bollen en buxusafrasteringen, moeten die nu 
allemaal weg? Dit na jarenlange verzorging door José? Aan mijn 
groenspecialist en fietsmaat Hans Oudhuis gevraagd of de buxusmot 
te bestrijden is en ja die is te bestrijdenvolgens Hans en wel met 
XenTari. Dit is een biologisch en op natuurlijke basis gemaakt 
bestrijdingsmiddel. De vogels zoals de mezen hebben hier geen last 

van. Wel moeten de buxusstruiken,vooral in de zomermaanden om de 14 dagen gespoten worden 
met dit middel. José heeft er weinig vertrouwen in maar we gaan het proberen. Ook haal ik 
praktisch elke ochtend de buxusmot eitjes van de buxusstruiken. Dit zijn net kleine 
spinnenwebjes die boven op de buxusstruik zitten.                                          
De buxusstruiken die gerooid zijn was de erfafscheiding van de buren en ons. Wat gaan we er 
nu voor in de plaats zetten, was de vraag. Liefst geen buxus meer maar wat dan. Nu hebben 
wij in de tuin enkele projecten van Boerengeeltjes en kwam het idee om de erfafscheiding met 
Boerengeeltjes te maken. (Komt mijn oude opleiding van de Technische school als metselaar ook 
weer eens van pas). Dus via sociale media opzoek naar de Boerengeeltjes. Tot mijn verbazing zijn 
er nog veel te koop, zo had ik al gauw een partij uit Den Helder en een partij uit Tuitjehorn te 
pakken voor een redelijke prijs. 
Fundering van gratis opgehaalde 30x30 grijze tegels uit St. Pancras gelegd, niet geheel op 
vorstvrije 60 cm. dieptemet de gedachte, als de vorst zo diep in de grond komt, dan hebben we 
ook weer een Elfstedentocht toch!  En als dat gebeurd,  wil ik graag het door de strenge vorst 
aangetaste muurtje herstellen!       Dus 35 cm. fundering vind 
ik genoeg en daarop de Boerengeeltjes met steunpunten die geschikt zijn voor 3 mooie 
gietijzeren Franse vazen, die José gaat beplanten met allerlei soorten Sedum. 



Zo het werk is opgeleverd de buren blij en wij blij, dit stuk hoeven we in ieder geval nietmeer te 
snoeien 2 x peer jaar. Zo zie je maar weer ook in Coronatijd zijn er nog andere dingen te doen dan 
alleen maar fietsen, maar ik ben wel blij dat dit klusje weer is geklaard. 
Kees Mertens. 
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