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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 



 
 

 
 
 
      

 
Als ik naar buiten kijk op mijn kraaiennest word ik overvallen door depressieve gedachten en 
gevoelens. Het regent en waait, er is sprake van een corona pandemie, het voorjaar is nog ver 
weg, een lockdown met een avondklok ligt in het verschiet, op de plek waar mijn nieuwe heup 
is geplaatst is sprake van een licht pijngevoel.    
 
Zie hier de ingrediënten om een elegie te beginnen. Een elegie is in de letterkunde een 
weemoedig dichtstuk. Of neem een zwanenzang. Voordat een zwaan doodgaat produceert 
het beest naar het schijnt een serie klaagtonen. Nu was ik niet van plan om onmiddellijk dood 
te gaan. Maar een zwanenzang kan ook een laatste werkstuk betekenen van iemand die 
bijvoorbeeld een nieuwe baan heeft geaccepteerd. 
 
Dus dit stukje wordt geen elegie, wel een 
soort zwanenzang. Mijn laatste 
bestuurspen in de onvolprezen Omnibus. 
8 Januari j.l. op onze jaarvergadering zou 
ik ophouden voorzitter van TC Omnisport 
te spelen.  
We weten inmiddels hoe het corona virus 
ons heeft belet te vergaderen. 
Officieel ben ik, zolang de jaarvergadering 
niet heeft plaatsgevonden, dus nog 
steeds jullie voorzitter. Maar daar komt 
een eind aan. Die vergadering komt ooit, 
desnoods digitaal. 
 
Ondertussen dan maar enkele mijmeringen. Die zwanenzang dus. In  2007 verhuisde ik naar 
Heerhugowaard. Het zelfde jaar werd ik lid van TC Omnisport. Niet veel later werd ik gevraagd 
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zitting te nemen in het bestuur. Al die jaren heb ik met veel plezier met TC Omnisport 
rondgefietst, zowel in binnen- als buitenland. 
 
Het was steeds gezellig op de dins- en donderdagen of bij onze tochten in de weekenden.Het 
Noord-Hollandse landschap is vaak onovertroffen, zelfs de eindeloze rechte wegen in de 
Wieringermeer hebben iets aparts. De Clubrondes waren onvergetelijke fiets- en 
drankervaringen. De buitenlandse ritten stuk voor stuk prachtige herinneringen. Voor de 
combinatie fietsen en gezelligheid kan ik TC Omnisport van harte aanbevelen. 
 
Maar aan alles komt een eind. Ook aan mijn voorzitterschap. Maar niet aan mijn lidmaatschap. 
Met nieuwe heup en nieuwe fiets hoop ik nog jaren mee te peddelen in het Omnisport peloton. Ik 
ga er voorzichtig vanuit dat zoiets dit jaar tot de mogelijkheden zal behoren. Straks demarreren 
we gewoon 2021 in alsof er nooit een Corona virus heeft bestaan.    
 
En die algemene ledenvergadering zal straks ook komen. Jullie raken jullie voorzitter dit jaar 
kwijt. Dat is zeker. Hoe en wanneer wordt van te voren bekend gemaakt via Omnibus en/of e-
mail. 
 
2021 is het pre-jubileum jaar. Het jaar waarin we al dan niet gevaccineerd in groepsverband onze 
provincie zullen herontdekken. 

Met mooie fietsroutes en gezellige koffie stops. En mét een kersverse, splinternieuwe 
donderdag voorrijder: Sam Vlaar. Ik hoop velen van jullie weer op de fiets te ontmoeten.    
Tot dan, 
 
Albert 
 
 

 
 
Ledenbestand 
Er zijn geen mutaties. 
TC Omnisport heeft(dd. 01-01-2021) 72 leden en 4 donateurs.                                                                        
54 leden zijn ook lid van de NTFU. 
 
Jaarvergadering 
Zoals eerder bekend is gemaakt is de jaarvergadering 2021 i.v.m. de coronamaatregelen tot 
nader order uitgesteld. De agenda en de vergaderstukken zijn opgenomen in de Omnibus 
december 2020/januari 2021. 
 
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 TC 
Omnisport. 
 
 
 

VAN HET SECRETARIAAT 
 



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.                               
 
 
 
 
 

 

Vlak voor het Nieuwe jaar werd ik aan mijn heup geopereerd. In Rijswijk in de Bergman kliniek 
hebben ze me voorzien van een nieuwe heup. Dus het nieuwe jaar ben ik al revaliderend 
begonnen. Inmiddels huppel ik met behulp van krukken en een rollator door het huis.                              

 
De bloemen die je hierboven ziet, ontving ik 
namens TC Omnisport. Zoiets helpt 
natuurlijk mee om het herstel te 
bevorderen. Dank daarvoor. 
Eveneens bedank ik al die Omnisportersdie 
via telefoon, e-mail of anderszins getracht 
hebben mij op te beuren. Ik kan jullie 
verzekeren: dat is gelukt! 
Het nieuwe seizoen hoop ik weer volop mee 
te kunnen fietsen. Als je een ouwe heup 
kunt verslaan, moet een virus toch een eitje 
zijn... 
 
Albert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

onze voorzitter Albert Besuyen is aftredend en stelt zich niet 
herkiesbaar 

EEN BLOEMETJE VOOR DE VOORZITTER: 



 

DAAROM IS TC OMNISPORT OP ZOEK NAAR EEN 
VOORZITTER 

HEB JE BELANGSTELLING EN WIL JE WETEN WAT DE 
FUNCTIE INHOUDT? 

NEEM DAN CONTACT OP MET ALBERT 

   06-21409856 / albert.besuyen@ziggo.nl 

OF MET EEN VAN DE ANDERE BESTUURSLEDEN 

WIL JE JE KANDIDAAT STELLEN? 

GEEF DAT DAN EVEN DOOR AAN SECRETARIS THOM DE 
VRIES 

06-57939495 / SECRETARIAATOMNISPORT@HOTMAIL.COM 

  

 
 

 
2021   DINSDAG/ DONDERDAG 

 
Dinsdag 9 maart en Donderdag 11maart 2021 
Onder voorbehoud in verband met de coronamaatregelen, 
gaan wij weer van start met de gezamenlijke tochten door het mooie 
platteland, het duingebied en de polders van Noord-Holland. 
 
Iedereen binnen onze vereniging en ook niet-leden (zij die nadenken om lid te 
worden) nodigen 
we van harte uit om met ons mee te rijden. Halverwege de rit maken wij altijd een 
stop voor het nuttigen van een kop thee of koffie. 
 
Dinsdag 
Vanaf dinsdag 9 maart t/m 1april vertrekken wij om 10.00 uur. 

  SENIOREN FIETSEN 



Vanaf dinsdag 06 april t/m 12 oktober vertrekken wij om 09.00 uur. 
Wij verzamelen bij de kantine van OSSA aan de Westdijk te Heerhugowaard. 
Afstand ca. 80 km. Alleen bij droog weer! 
Toerleider: Frans Wit. Tel: 0226- 31 52 56  Mob:.06-13.13.85.95 
 
Donderdag 
 
Vanaf donderdag 11 maart t/m donderdag01 april vertrekken wij om 10.00 uur. 
Vanaf donderdag8 april t/m 14 oktober vertrekken wij om 09.00 uur. 
De laatste tocht rijden we gezamenlijk met de dinsdaggroep! 
Ook hier is ons vetrekpunt bij de kantine van OSSA aan de Westdijk te 
Heerhugowaard. 
Afstand ca 100 km. Tijdens deze tocht wordt er iets sneller gereden. 
Alleen bij droog weer! 
Toerleider: Sam Vlaar.  Tel: 072-574.10.79 Mob: 06-14.75.72.48 
 
Tjdens onze tochten betreden we regelmatig het Noord-Hollands Duinreservaat en 
is het noodzakelijk, om boetes te voorkomen, een Duinkaart in je bezit te hebben. 
Naast de Jaarkaart is het nu ook mogelijk om een kaart met een 
geldigheidsduur van drie jaar (met korting) aan te schaffen. Deze kaart kun je 
via www.pwn.nl bestellen.                                                                                          
Wij wensen jullie allemaal een heel fijn fietsseizoen. 

 
Groeten Sam en Frans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

Dit programma is opgesteld met de zeer kleine kans dat er dan in groepen gefietst 
mag worden. 
 

Zaterdag 6 maart:    Openingsrit/snerttocht 
 
De openingsrit van het nieuwe fietsseizoen. 
Ook nu weer een verrassingstocht die toerleider Hans Oudhuis uitzet. 
 De afstand zal zo rond de 50 km zijn en waar we een koppie doen is altijd weer een 
 verrassing. 
 Laten we hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn en we weer met een flink aantal 
 leden op pad kunnen door ons mooie Westfriesland. 
 Laten we ook dit seizoen een bliksemstart geven door massaal aanwezig te zijn. 
De start is om 10.00 uur. 
 Bij terugkomst kan je een lekker kommetje snert oppeuzelen. 
 
  Hans heeft medewerking van zijn vaste maatje Kees Mertens. 
 
 Voor diegenen die niet mee kunnen of willen met de gezamenlijke rit is er van 12.45 
 tot 13.30 uur iemand bij OSSA om je sterritkilometers te noteren. 
 Ook kunnen dan de computerstanden genoteerd worden.   
                                                                                    

 
Zondag 21 maart:    Blauwe Reigertocht 
 
Een heel oude bekende tocht welke ongetwijfeld naar de duinenrand gaat. 
Het moet natuurlijk wel een ritje worden waar, af en toe, een Blauwe Reiger wordt  
gesignaleerd. 
De route zullen we tijdens het fietsen wel zien en met een mild zonnetje gaat het een 
heel mooie dag worden. 
Hopelijk gaat dat werkelijkheid worden en geen maartse buien of nog stevige vorst. 
Dat mag wel weer een dag later zo worden. 
De lente begint en eens kijken of dat nu aan het weer te merken is. 
De afstand is circa 60 km en ook nu vertrekken wij om 10.00 uur. 
 
De toerleider deze dag is Sjaak Bleeker en hij heeft medewerking van Cor van Langen en 
 Willem Vodde. 
 
   
Alle dinsdagen: De eerste dinsdag binnen het weekend fietsseizoen is 9 maart. 
   gezamenlijke toertocht van circa 80 km. 
   Toerleider is Frans Wit tel. 0226 315256. 
    Vaste medewerker: Sam Vlaar. 
 
   De vaste vertrektijd in maart is om 10.00 uur. 

    TOCHTENPROGRAMMA MAART 



 
Alle donderdagen :De eerste donderdag binnen het fietsseizoen is 11 maart. 
   gezamenlijke toertocht van circa 100 km. 
    Toerleider is Sam Vlaar tel. 072 8884220. 
    Hier is zijn vaste medewerkers Frans Wit. 
    
   Ook op deze dag wordt in maart om 10.00 uur vertrokken. 
 
Voor beide dagen geldt, fietsen alleen bij droog weer. 
 
 
Alle tochten vertrekken en eindigen bij Roeivereniging OSSA, Westdijk 1 te Heerhugowaard. 
 
 

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 en 2 aan 2 is het meest veilig. 
 
Als we achter elkaar moeten gaan fietsen gaat de linker fietser altijd naar achteren. De rechter 
fietser blijft op zijn plaats doorfietsen. 
 
Hopelijk werken bovenstaande regels minder valpartijen in de hand. 
Het afgelopen seizoen is dit gelukkig weinig 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 situatiesop de fluit blazen.  
Dit is vaak duidelijker dan dat het gezegd wordt. 
 
Mocht je met je voorwiel naast de weg/het fietspad belanden blijf dan in de 
berm fietsen en stap af. Probeer niet trappende terug op de weg/het fietspad te 
komen. 
 
Wij hopen dat door het bovenstaande goed toe te passen het voor het groepsfietsen veilig te 
houden. 
 
Veel succes en graag tot ziens. 
Henk Veul 



 



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

 
 

 
Zaterdag 6  maart kunnen we allemaal weer de computers laten registreren. 
Dit zijn er dan maximaal 2 per persoon. 
Vanaf 12.45 uur is de tafel bij OSSA bemand. 
De lijst met de deelnemers van het afgelopen jaar ligt daar. 
In oktober is het heel goed gegaan, dus kom niet eerder. 
Mocht je een andere computer hebben aangeschaft geef dat dan even door. 
Tot circa 13.30 uur zitten wij er dan. 
 
Bij OSSA zitten dan Dirk Voskamp en ondergetekende, ieder aan een aparte tafel. 
Het is de bedoeling dat er niet meer dan 1 persoon tegelijk bij hun tafel staat.  
Als de stand genoteerd is gaat er 1 persoon naar buiten en blijft de ander nog binnen. 
Zodra die ene persoon buiten is kan er 1 nieuw persoon naar binnen. 
Verder is het dragen van een mondkapje verplicht. 
Laat ieder zich aan deze regels houden. 
Als je absoluut verhinderd bent op deze dag kan je mij een mail sturen met de eindstand van je 
computer(s). 
 
 
Ik hoop dat er ook nu weer een aantal nieuwe computer inschrijvers komen.                           
Iedereen die met onze vereniging meefietst zou dit eigenlijk moeten doen.       
Het is absoluut onbelangrijk hoeveel km’s je per seizoen fietst. 
Het afgelopen jaar was het minimum ingediende 929 km en het hoogste bijna 17.000 km. 
Dus je ziet het iedereen kan meedoen. 
Laten we met z’n allen proberen de totaal 7 miljoen k 300.000 km vol te fietsen. 
Dit zou betekenen dat er ruim 295.000 km gefietst zou moeten worden. Dat zouden er zo’n  
39.000 km meer moeten zijn dan in 2020. 
Als de weersomstandigheden en de coronaperikelen dit jaar mee werken moet dat mogelijk 
zijn. In oktober weten we of het gehaald is.  
Jullie kunnen aan mij opgeven, telefonisch of per mail, als je computer kapot gegaan is. 
De stand van dat moment kan je doorgeven en de eventueel nieuwe computer met de 
beginstand. 
Ik wens jullie allemaal een fijn en goed fietsseizoen. 
 
Graag tot  zaterdag de 6e maart. 
 
Mocht je absoluut niet kunnen komen kan je met mij een afspraak maken. 
 
DUS ALLEEN OP DE ZATERDAG BIJ OSSA. 
 
Henk Veul                     072-5718975 of henkenria@quicknet.nl 
 
 

 

  REGISTRATIE FIETSCOMPUTERS 



        
   Totaal km's Aantal km Totaal km's   

Nr. Naam  t/m 2019  in 2020 t/m  2020   
        

1 Sj. Bleeker  854.427 16.824 871.251   
2 R. Veul  470.673 12.852 483.525   
3 H. Veul  376.206 9.518 385.724   
4 K. Mertens  364.465 5.669 370.134   
5 Sj. Groot  363.805 11.541 375.346   
6 D. Voskamp  353.344 15.763 369.107   
7 H. Groenewoud  329.703 4.089 333.792   
8 C. Janssens  296.879 10.291 307.170   
9 F. v. Dongen  275.059 10.400 285.459   

10 R. Groot  237.159 5.001 242.160   
11 J. Zuurbier  179.306 2.639 181.945   
12 M. Brugman  152.083 3.482 155.565   
13 N. Appel  134.771 7.466 142.237   
14 J. Loos  132.329 4.613 136.942   
15 P. Pranger  131.782 6.687 138.469   
16 C. v. Langen  118.451 10.101 128.552   
17 H. Oudhuis  116.000 0 116.000   
18 W. Vodde  106.377 5.347 111.724   
19 N. v.d. Laan  101.922 3.419 105.341   
20 G. Mul  87.957 6.789 94.746   
21 J. de Groot  87.255 0 87.255   
22 H. Hes  76.134 5.659 81.793   
23 F. Wit  72.659 8.410 81.069   
24 R. Kaptein  71.523 12.861 84.384   
25 Sj. Oudhuis  70.643 9.058 79.701   
26 A. Geluk  68.441 0 68.441   
27 W. Bakker  60.631 1.877 62.508   
28 T. Stoop  57.272 0 57.272   
29 R. Kramer  53.213 0 53.213   
30 R. Wielaard  52.183 0 52.183   
31 B. Koelman  48.102 8.110 56.212   
32 J.Rutte  46.833 0 46.833   
33 T. Bijman  45.405 0 45.405   
34 Th. Berkhout  45.229 4.502 49.731   
35 C. Botman  41.400 0 41.400   
36 A. de Wit  38.312 4.115 42.427   
37 A. de Block  37.772 5.917 43.689   
38 J.Pielkenrood  35.881 5.566 41.447   
39 J. Drommel  35.970 0 35.970   
40 P. Voskamp  31.457 1.060 32.517   
41 H.de Jong  25.917 6.311 32.228   
42 P.van der Meulen  25.010 3.951 28.961   



43 S.Vlaar  24.106 8.775 32.881   
44 C.Aalders  22.966 4.303 27.269   
45 H.Vriend  19.538 4.970 24.508   
46 H. Cnossen  24.850 0 24.850   
47 P.Zut  12.525 0 12.525   
48 W.Ganzenvoort  11.685 2.010 13.695   
49 F. Oudhuis  7.402 929 8.331   
50 A. Breed  5.350 0 5.350   
51 R. Post  4.142 3.237 7.379   
52 T. Boekel  1.880 0 1.880   
53 P.IJdema  2.407 2.435 4.842   
54 P. Pluister  1.570 0 1.570   

        
        
 Totaal generaal  6.448.361 256.547 6.704.908   
        
        
 Opgesteld door Henk Veul       

 
 
 Hieronder een opstelling van de gereden km's in het afgelopen seizoen 2020 

en  
  

 de totalen tot en met 2020.       
 Dit betreft alleen de huidige leden en daarvan alleen van diegenen die nu of in het  
 verleden de computers hebben ingeleverd.     
 Het afgelopen jaar hebben 39 leden, in 2019 waren dat er  45, hun computerstanden doorgegeven. 
 Door opzeggingen en overleden leden dalen de aantallen behoorlijk.   
 Bovendien hadden we natuurlijk een heel raar fietsjaar.    
 Desondanks waren er toch nog 15 personen die meer kilometers hebben gefietst dan in 2019. 
 Ook dit jaar gaan we er weer voor,  misschien een paar km meer,   
    zullen we proberen er 300.000 van te maken?    
 We zullen het in oktober zien.      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

 

Het corona virus houdt ons fietsers nog 
steeds binnenboord.Toch wordt alweer 
nagedacht over een volgende clubronde.      
Het is nog verschrikkelijk ver weg, maar dat 
betekent ook dat er van alles in positieve zin 
kan veranderen. Misschien mogen we straks 
wél weer fietsen in clubverband. Niemand die 
het nog weet 
 
 
Maar wat als alle gevaccineerde Omnisporters 
op hun zadel springen en een clubronde willen 

rijden? Dan ben je te laat en zijn alle hotels besproken, omdat iedereen er op uit zou 
willen.Vooruitziende Omnisporters laten zich een ouderwetse Omnisport Clubronde niet zo 
maar ontnemen en zijn toch maar aan het organiseren geslagen. Dus noteer maar vast in je 
agenda: 

CLUBRONDE 2021 



Clubronde woensdag 8, donderdag 9 en 
vrijdag 10 september 2021. 
 
Hier volgt alvast een tipje van de sluier. Het plan is om met fietsen te starten in Heerhugowaard. 
Vervolgens rijden we via een uitgelezen parcours naar Oud-Loosdrecht. Daar vinden we in het 
Fletcher hotel onze uitvalbasis. De volgende dag zakken we af naar het rivierengebied en 
peddelen langs landgoederen en over dijken richting Amerongen om daarna via de Utrechtse 
heuvelrug terug te keren naar Oud-Loosdrecht. 
De laatste dag gaat het terug naar Heerhugowaard. 
 
Klinkt redelijk goed, nietwaar. Dus zet die datums vast. Als het doorgaat wordt het als vanouds 
reuze gezellig.  
Vanzelfsprekend volgt verder nieuws zoals inschrijving, betaling, routes, 
accomodatie, enz. zodra we weer mogen fietsen in groepsverband. 

 
 
 
 
     
 
 
Tja dan krijg je de knuppel zomaar weer in je nek , want dat heb je dan met die oud collega’s 
zoals Herman Cnossen .Geef de knuppel maar aan…! Dat is in deze tijd “voor mij waarin er bijna 
niet wordt gefietst, toch een opgave want ik ben niet zo’n prater of schrijver. 
Omdat ik niet de beroerdste ben dacht ik waarom ook niet,  ik laat me niet kennen, ga voor die 
computer zitten gebruik je grote duim en tikken maar. Helaas lukt dat niet altijd, maar na wat 
zuchten en steunen en om me heen kijkend, krijg ik toch wel een ideetje van waar zal ik nou eens 
over schrijven.                                                                                                                                                                    
Heel wat jaartjes geleden was ik nog behoorlijk actief in de onderwater duiksport en wel bij een 
club uit Heemskerk genaamd  CVO La Spiro (1970) deze club is nog springlevend en heeft nu 
steeds, ook net als TC Omnisport destijds een wat jonger leden bestand .                                               
De naam La Spiro komt vanuit Frankrijk en wel uit de jaren van Jacques Yves Cousteau  en de 
ademautomaten  in die tijd waren van Spirotechnique vandaar de naam. (interesseert 
waarschijnlijk niemand maar goed) 
Tijdens mijn lidmaatschap vervulde ik allerlei functies zoals in de evenementen commissie,trainer, 
voorzitter en nog wat niet interessante bijkomende taken.Wij trainden elke week in het zwembad 
de  “ Waterakkers” in Heemskerk en  doken veel in Maarseveen ,Sloterplas, Grevelingen, en bij de 
piet in Wijk aan Zee, en op de mooie Noordzee .                                                                                               
Ook in die mooie tijd was een beetje reclame om leden te werven zo nu en dan ook nodig. Nadat 
we contact hadden gelegd werden we door radio Noord- Holland benaderd met het verzoek om 
eens in de studio in Amsterdam te komen om over onze duikvereniging uit Heemskerk te praten. 

   EEN………. PUNTENVERHAAL 



Het bestuur keek na deze mooie uitnodiging naar mij en na wat gekreun van, ik wil niet,  begreep 
ik al vrij gauw dat ik ertoch heen moest. De week erop naar de studio in Amsterdam, en ik moet 
zeggen ik was niet goed voorbereid en dan word je  toch een beetje nerveus maar zoals we 
vroeger al leerden van een paar wijzen om ons heen, KENNIS is MACHT en vooral blijven lullen 
dan kom je er wel uit. (Het lijkt wel politiek )                                                                                                         
Dus dacht ik, kom maar op met je vragen mijnheer de verslaggever.Helaas de boven genoemde 
en beroemde spreuk ging niet helemaal op.De interviewer had zich goed voorbereid en begon 
over duik technische zaken zoals hoe diep en hoe lang kan men  onder water blijven, wat voor 
materiaal gebruik je,  en wat voor checks doe je en ga zo maar door. Nu waren die vragen nog wel 
te beantwoorden, maar toen ik even later ook nog wat wiskundige berekeningen voor mijn kiezen 
kreeg,kreeg ik het toch wel warm en een vreselijke dorst of zoals we wel eens zeggen “Spaans 
benauwd”.                                                              
Tot mijn opluchting kwam er een pauze en een reclame blokje, dus kon ik even wat drinken en 
bijkomen om eens goed na te denken wat ik in het 2e blok kwijt wilde, want ik wilde naar de 
luisteraars toch wel goed en enthousiast overkomen,  dit om wat nieuwe leden enthousiast te 
maken .                                                                                                                                                                                    
De studio lamp ging weer op rood of groen dat weet ik niet meer, maar ik moet zeggen de 2e 
ronde ging perfect .Lekker ontspannen praten over die toch heel mooie onderwatersport. De 
interviewer (bleek later ook te duiken en was daarom zo goed op de hoogte}  vroeg op het laatst 
in welke woonplaats is het zwembad, en hoe heet  dit zwembad, waarop ik spontaan antwoordde 
de WATER -RAKKERS in Heemskerk. De man keek me wat glazig en vreemd aan vroeg me nog 
een keer was het nou de WATER- AKKERS of WATER- RAKKERS,  nee hoor de WATER-
RAKKERS zei ik nogmaals hard  en heel onschuldig..                                                                        
Mocht je nou eens mensen uit Heemskerk spreken en die hebben het over de WATER-
RAKKERSte Heemskerk dan weet je dat ze destijds heel goed naar de radio uitzending 
hebben geluisterd. Zit je op je racefiets richting Heemskerk rijdt dan eens via de 
Rijksstraatweg net voorbij de Patatoloog , LA naar de   Maquettelaan in rijden, duik of rij dan eens  
RA de Kerkweg in ,dan kom je langs het zwembad en woonplan de WATER-AKKERS.Als je dan 
het naambord op het zwembad leest en door fietst dan denk je misschien ook was het nou 
WATER-RAKKERS of WATER - AKKERS. 
 
Groeten  en blijf gezond Wen Ganzevoort 

 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             
 

 
 
Rechters hechten aan ribbelrichtlijn 
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Gemeenten aansprakelijk na botsingen met fietspaaltjes 
 
Als je tegen een fietspaaltje botst, kun je eventuele letselschade waarschijnlijk verhalen op 
de gemeente. Gewonde fietsers stelden zowel Bunnik als Son en Breugel aansprakelijk. En de 
rechters oordeelden (uiteindelijk): de paaltjes voldeden niet aan de ribbelrichtlijn. 

Op 8 februari 2011 fietste Arie Donck nietsvermoedend over het 
Dumellapad door het bos naar zijn werk. In het donker (hij had goed 
werkende fietsverlichting) zag hij het kleine onopvallende metalen paaltje 
midden op het fietspad over het hoofd. Hij botste er ’s ochtends vroeg om 
kwart over zes met volle snelheid tegenop. Het gevolg: een gebroken 
nekwervel en een op meerdere plaatsen gebroken oogkas. Volgens zijn 
advocaat heeft hij tot op de dag van vandaag last van hoofdpijn. Hij stelde 
de gemeente Son en Breugel aansprakelijk, maar die gaf niet thuis. Donck 
zette door en negen jaar na het ongeluk was er op 1 april dan eindelijk 
gerechtigheid. Van eigen schuld van de fietser is geen sprake, stelt de 
Rechtbank. Maar de gemeente treft wél blaam en moet letselschade     

vergoeden. 

                             
De ribbelrichtlijn  
Volgens de Rechtbank Oost Brabant is algemeen bekend dat fietspaaltjes ‘potentieel 
gevaarlijk’ zijn en dat die ongelukken kunnen veroorzaken met aanzienlijk letsel tot gevolg. 
De gemeente had daarom veiligheidsmaatregelen moet treffen, vindt de Rechtbank. Als het 
onopvallende paaltje niet verlicht had kunnen worden, had de gemeente ‘in elk geval moeten 
kiezen voor inleidende ribbelmarkering.‘  Dat is verkeersjargon voor ribbels op het fietspad vijf 
meter voor het fietspaaltje. De bedoeling is dat de trillingen de fietser waarschuwen voor 
naderend onheil, zodat er tijd is om bij te sturen. De ribbelrichtlijnen zijn bekend en daar had de 
gemeente zich gewoon aan moeten houden. ‘Nu de gemeente geen van deze maatregelen heeft 
getroffen, voldeed (de weginrichting rondom) het paaltje niet aan de eisen die men daaraan 
mocht stellen.’  

 
Gemeente creéert ‘willens en wetens een extra risico.’ 
De ribbelrichtlijnen komen van het CROW, een gerenommeerd kennisinstituut voor o.a. 
infrastructuur, verkeer, vervoer en veiligheid. In een andere zaak (hoger beroep) van een fietster 
die in 2010 tegen een paaltje botste in Bunnik en de gemeente aanklaagde, komen de CROW-
aanbevelingen ook al ter sprake. De gemeente sputterde nog tegen dat de richtlijnen geen 
wettelijke status hebben. Maar het Gerechtshof stelde vorig jaar juli dat Bunnik die 
ribbelrichtlijnen niet zomaar kan negeren. In de uitspraak citeert het gerechtshof ook  uit een 
publicatie van het CROW. Het citaat is zelfs door het hof onderstreept om het belang ervan te 
benadrukken. 

 
‘Met het plaatsen van een paaltje of andere obstakel midden op een pad, creëert de 
wegbeheerder immers willens en wetens een extra risico. De wegbeheerder moet 
er in dergelijke situaties alles aan doen om ongevallen te voorkomen.’ 

                                                                                
‘Jaarlijks enkele honderden fietsers ernstig gewond door botsingen met paaltjes’ 



De gevaarlijke fietspaaltjes In Bunnik en Son en Breugel zijn niet uniek. ‘De inschatting is dat de 
meeste paaltjes geen ribbelmarkering hebben. Dat zie ik ook bij mij in Apeldoorn. Ik zie daar nu wel 
wat meer paaltjes met ribbelmarkering, maar van de vijf paaltjes die ik bij mij in de buurt ken, hebben 
er vier nog geen ribbelmarkering. Ik schat dat het in de rest van het land niet anders zal zijn’, zegt 
Paul Schepers van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Hij is 
deskundige op het gebied van fietsveiligheid. Hoeveel mensen gewond raken door botsingen met 
paaltjes is niet precies bekend, zegt Schepers. Maar we weten uit de Fietsberaadpublicatie 19 
(Fietsberaad is onderdeel van CROW, red.) wel wat het aandeel van de paaltjesongevallen is van alle 
enkelvoudige ongevallen. Dat kun je combineren met de gegevens over fietsongevallen uit onze 
Monitor Verkeersveiligheid 2019. Als we daarvan uitgaan, raken jaarlijks enkele honderden fietsers 
ernstig gewond door een botsing met een paaltje, maar dat getal is niet wetenschappelijk 
onderbouwd. En hoeveel doden er zijn door fietspaaltjes is helemaal niet bekend. Volgens Schepers is 
het de vraag of er altijd goed wordt nagedacht over het plaatsen van fietspaaltjes. ’Ieder paaltje 
heeft zijn verhaaltje wordt er wel eens gezegd. Als er klachten zijn uit een buurt over auto’s op een 
fietspad wordt er soms een paaltje neergezet. De gemeente maakt dan niet altijd een echte 
risicoanalyse. Je vraagt je af of de noodzaak tot plaatsen goed wordt afgewogen tegen de mogelijke 
schade die je berokkent. Ook zie je op smalle fietspaden waar echt geen auto kan komen toch 
fietspaaltjes staan.’ 

                           
‘Jan en Dirk gaan over de fietspaaltjes.’ 
Kees Mourits, Provinciaal vertegenwoordiger van de 
Fietsersbond in Friesland, strijdt al jaren tegen de 
achteloosheid waarmee de paaltjes worden 
rondgestrooid. ‘Op de route naar mijn werk kwam ik langs 
een plek waar elk jaar een paaltje dat niet nodig was toch 
weer terugkeerde. Als ik de verkeersambtenaar belde, was 
hij het met mij eens. Maar toch keerde het paaltje terug. Hoe 
gaan die dingen? In de winter worden veel paaltjes 
weggehaald, zodat veegwagentjes over het fietspad kunnen. 
En in het voorjaar keren ze weer terug., ook al heeft de 
verkeersambtenaar anders besloten. In de praktijd zie dat je 

dat ‘Jan en Dirk’ van Onderhoud en Beheer gewoon rondrijden met hun busje en naar eigen 
inzicht paaltjes plaatsen. Mensen kennen elkaar in kleine gemeenten en vragen Dirk of hij het 
paaltje gewoon even terug kan zetten. De verkeersambtenaar heeft niet altijd grip op Dirk.’ 

 
De auto’s van vissers 
De vraag is natuurlijk: als je in de winter vier maanden zonder die paaltjes kunt, waarom kunnen 
ze dan niet het hele jaar weg? En natuurlijk zullen soms auto’s een stukje over het fietspad rijden. 
Je ziet het vissers wel eens doen. Hoe erg is dat? Laat ze lekker zitten. En als je er w l last van 
hebt, bekeur je een paar keer. Dan is het ook afgelopen.Mourits is er ondanks Jan en Dirk in 
geslaagd om het aantal paaltjes terug te dringen. ‘Mijn geheim is samenwerking  met het ROF, 
het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân. Dat is een overlegorgaan van de gedeputeerden 
en de wethouders. Die samenwerking gaat goed. We hebben met vijftig vrijwilligers de paaltjes 
met camera en GPS  geïnventariseerd en gemeenten zijn ermee aan de slag gegaan. We hebben 
dit jaar een enquete gedaan onder veertien gemeenten en driekwart heeft iets aan de paaltjes 
gedaan. Dat is heel positief. En je ziet dat een wat grotere gemeente als Leeuwarden veel 
terughoudender is met fietspaaltjes. Er zijn er echt aanwijsbaar minder. Maar de strijd is nog lang 



niet gestreden. ‘Ik ben blij met die uitspraken. Je ziet in de 
praktijk dat 99 procent van de paaltjes niet aan de richtlijn 
voldoet. Uit de uitspraken blijkt nu dat de wegbeheerders 
feitelijk altijd aansprakelijk zijn. Ik hoop dat de druk vanuit 
de bevolking hierdoor toeneemt. Hoe minder paaltjes, hoe 
beter. Want die ongelukken zijn echt verschrikkelijk. Er zijn 
mensen die er een dwarslaesie aan overhouden. Aan de staat 
van het gemiddelde paaltje kun je vaak al wel zien dat er veel 
botsingen zijn geweest. Ze zijn geblutst en gedeukt. Bij elk 
paaltje dat ik weg weet te krijgen, denk ik: misschien is 
hierdoor een ernstig ongeluk voorkomen.’                                               

 
(Met dank aan Piet Pranger. Het artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit de 
Vogelvrije Fietser van de Fietsersbond) 
 

 
 
 

 
Vorig jaar verhuisde een familielid van mij van de 
Dorpsstraat in Zuid-Scharwoude naar de  
Dorpsstraat in Onstwedde. Voor mij een uitdaging 
om hem op de fietste bezoeken. 
In 2019 is het er niet van gekomen maar afgelopen 
zomer was het dan zover. 
Op 16 juni jl. werd ik thuis door Tiny uitgezwaaid. 
De weersvoorspellingen zagen er goed uit voor de 
rest van de week. 
’s-Morgens om half negen, met een grote rugzak 
op mijn schouders, op de racefiets richting 
Enkhuizen om vervolgens via de Houtribdijk naar 
Lelystad te rijden. 
Ik rij nog geen 200 meter op de dijk,word ik 
ingehaald door vier wielrenners die een scooter 
probeerden bij te houden.   
 
 Ik dacht wat een idioten om met die absurde 
snelheid, de achterste slingerde, om een scooter 
proberen bij te houden. 
 

Na drieënvijftig kilometer fietsen arriveerde ik bij Check Point Charlie, mijn eerste koffiestop. 
Het was erg rustig op het terras, de serveerster had tijd genoeg om een gezellig praatje met mij te 
maken. Ik kwam erachter dat we alle twee van West-Friese afkomst zijn. 
Ze vertelde mij dat ze van Andijk kwam. Ik zeg dat is toevallig ik stond net in Zwaag met Irene 
Schouten bij een verkeerslicht op groen te wachten. Nou zegt ze dat is mijn buurmeisje. 
 

OP FAMILIEBEZOEK IN ONSTWEDDE    ( Z.-O. GRONINGEN )  



Na afgerekend te hebben vervolgde ik mijn tocht. Na plus minus twee kilometer naderde ik een  
lange file bovenop de dijk. En jawel hoor daar stond ook de traumahelikopter. Ik was in de ver- 
onderstelling dat er een verkeersongeval was gebeurd. Op dezelfde hoogte lagen op het fietspad  
ook een stuk of wat racefietsen in de berm en ik dacht ook de scooter te herkennen. Ik kon mijn 
nieuwsgierigheid niet bedwingen en ben even naar boven geklommen, om te zien wat er gebeurd 
was.Om een lang verhaal kort te houden, het waséén van de racefietsers uit het groepje wat mij 
in het begin van de dijk passeerde. Een eend zou hem op het fietspad hebben staande gehouden 
met alle gevolge van dien. 
 
Na een korte stop ben ik weer op de fiets gestapt richting Lelystad. Ik zat behoorlijk binnen mijn  
tijdschema en besloot maar eens Dronten te bezoeken, veel langsgereden maar nooit geweest. 
Een mooi groot winkelcentrum zowel openlucht als overdekt. Maar ook hier heeft de Corona flink 
toegeslagen. Het aantal bezoekers kon ik op één hand tellen. Vanaf hier naar Kampen. 
Aangekomen 
in Kampenheb ik lopend een aantal bezichtigingen gedaan.Kampen is mij niet onbekend.Daar 
stonden vroeger meerdere Sigarenfabrieken één daarvan bestaat nog steeds namelijk 
Sigarenfabriek en koffiebranderij “de Olifant” zij maken topsigaren. De oudste werknemer 
destijds was tachtig jaar. 
Sigaren worden al heel lang machinaal gemaakt maar 
deze werknemer behorende bij de oude inventaris 
kreeg nog speciale opdrachten waarbij de sigaren met 
de hand gemaakt moesten worden. 
 
Vervolgens heb ik het stadspark van Kampen bezocht 
waar een mooi bronzen standbeeld staat, een beeld 
van een zittende paljas, een figuur uit het Napolitaanse 
volkstheater. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het was mooi weer en 



voor het verlaten van Kampen heb ik nog te midden van de 
authentieke Windjammers aan de IJsselkade van een 
drankje genoten. 
 
 
  
 Na genoeg te hebben genoten van de fraaie uitzichten ben 
ik de 
brug overgestoken en mijn weg vervolgd naar Genemuiden 
om daar met de pont het Zwarte Water 
over te steken. Het was nog even spannend of je verplicht 
een mondkapje op de pont moest dragen. 
 
 
Maar dat hoefde daar niet. Na plus minus tien minuten fietsen was ik op mijn slaapadres in 
Zwartsluis, bij vrienden op de fiets. Na een welkomstdrankje en een douche ben ik Zwartsluis 
gaan verkennen. 
Een mooi stadje om ééns te bezoeken. Aangekomen bij een Chinees restaurant werd mij te 
kennen gegeven dat ik niet in het restaurant mocht plaatsnemen. Alles was zwaar met plastic 
omgeven en de dame achter de toonbank  die mij te woord stond had een pak aan of ze op een 
IC- afdeling werkte. 
Dan maar Chinees met bestek en al meenemen. In de haven had ik een bankje gevonden en daar 
mijn chinees maar opgegeten. Na een goede nachtrust en een goed ontbijt ben ik de volgende 
morgen vertrokken. Eerst naar Meppel en vandaar via de Drentse Hoofdvaart naar Assen. 
Een mooie route met veel bezienswaardigheden. Van Assen naar Rolde waar ik mij tegoed heb 
gedaan aan een dubbele uitsmijter met ham en kaas. Van Rolde ging de route langs Gieten, 
Gasselte, Stadskanaal en van daar naar Ontswedde waar ik om 14.45 uur aan kwam.  
 
Na een vriendelijke ontvangst door mijn familie werd ik ook voorgesteld aan hun nieuwe hond die 
mijn heel vreemd stond aan te kijken. Renée, mijn oomzegger, had het al in de gate en rade mij 
aan 
om mijn helm en rugzak maar even af te doen.Dit was een goed advies en kon nu doorlopen. 
 
Onstwedde is een dorp ten oosten van Stadskanaal in de streek Westerwolde  van de provincie Groningen 
met als omliggende dorpen Vlagtwedde, Boertange en Veenhuizen enzovoort.  
Ook ligt Onstwedde te midden van een prachtig groot uitgestrekt Natuurgebied van Staatsbosbeheer 
genaamd Ter Wupping. 
Ter Wupping ligt ten oosten van Onstwedde, ten westen van Veele, ten noorden van Smeerling en ten 
zuiden van Wessinghuizen.Tijdens mijn verblijf hebben we zo vanuit de achtertuin van mijn 
familie een paar prachtige wandelingen gemaakt. 
 
Alom in een prachtige omgeving. Na een paar dagen daar te hebben gelogeerd en gezellig te 
hebben vertoefd ben ik aan de terugtocht begonnen. Nu een andere route genomen. eerst terug 
naar Stadskanaal en vervolgens via allerlei dorpen en steden zoals Nieuw-Buinen,Borger, 
Westerbork, 
Wijster, Pess naar Hoogeveen, Staphorst vervolgens naar Zwolle waar ik de IJsselbrug ben 
overgestoken naar Hattum, Oldebroek om uiteindelijk mij in Elburg bij mijn logeeradres te 
melden. 
 



 

Het was een ritje van 150 kilometer maar veel moois gezien onderweg. Ook daar weer een zeer 
hartelijke ontvangst. ’s-Avonds gezellig in de Hoofdstraat bij een restaurant op een terras 
gedineerd. Na de nachtrust werd ik ’s-morgens getrakteerd op een uitgebreid ontbijt.  
De gastvrouw vond het gezellig om samen te ontbijten.Beide liepen we al een tijdje op deze 
aarde, zodat er genoeg stof was om te praten. 
 
Om 8:30 uur stapte ik weer op de fiets om via de polder en het randmeer richting Nunspeet en 
Harderwijk te fietsen, voor mij geen onbekende route. Een paar jaar geleden al eens gereden met 
een clubronde. 
Aangekomen in Harderwijk daar de brug over het randmeer overgestoken om door Vlevoland  
naar de Hollandse brug te fietsen. Ik heb nog niet eerder meegemaakt dat ik op een gegeven 
moment de weg niet meer wist. Geen mensen geen borden meer gezien. Gelukkig scheen de zon 
en wist ik dat ik deze ten zuiden van mij moest houden. Uiteindelijk kwam ik via een prachtig 
fietspad door een uitgestrekt bos bij Zeewolde terecht vanuit hier heb ik met behulp van een paar 
racefietsers Almere Haven weten te bereiken. Een prachtige jachthaven met allerlei restaurants 
en terrassen aan het water.Hier heb ik een koffiestop gehouden om te genieten van al het moois 
om mij heen. Vanaf dit punt reed ik langs het water naar de Hollandse brug om voor de meeste 
wel bekende plaatsen zoals Muiden, IJburg, Purmerend weer naar Zuid-Scharwoude te fietsen 
waar ik ’s-Middags om 15.45 weer arriveerde. 
                                         
Frans                   
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
        Dankbetuiging 
 
       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 
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