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     CONTRIBUTIE: 
     OMNISPORT- en tevens NTFU-lid. 
     Als NTFU-lid bent u tijdens het toerfietsen 
     in heel Nederland verzekerd. 
     (zie voorwaarden NTFU-kalender) en ontvangt 
     u 6x per jaar het ” Fietssport Magazine” 
     A-lid (1e gezinslid)          € 59,-- per jaar 
     B-lid, voor elk volgend gezinslid op het 
     zelfde adres                 € 38,-- per jaar  
    
     Alléén OMNISPORT LID: 
     C-lid (1e gezinslid)           € 38,-- per jaar 
     D-lid voor elk volgend gezinslid op het 
     zelfde adres                  € 25,-- per jaar 
     Elk 1e gezinslid/donateur ontvangt 6 x per jaar de 
     Omnibus. U bent donateur vanaf € 15,- per jaar. 
     
     Contributie overmaken naar: 
     TC.OMNISPORT 
     Snuifmolen 58 
     1703  NN  Heerhugowaard 
     ABN-AMRO bank 
     IBAN: NL76  ABNA  0449 6464 75  
     Opzeggen vóór 31 januari daar anders  €10 
     administratie kosten betaald moeten worden 
      
     KOPIJ voor de OMNIBUS 
   Kan worden ingeleverd, “geschreven” of  
    “getypt”. 
    Tekst in “Word”, per e-mail, dan graag “als 
     Bijlage”.Eventuele foto’s los aanleveren. 
     Adres:  rwielaard@quicknet.nl 
     Redactieadres: Amatist 5, 1703 AP  
     Heerhugowaard.  Telefoon: 072-5714183. 
     Vóór de 10e van de maand inleveren.  
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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 



 
 
 
Beste Leden van  T.C. Omnisport, 

 
Allereerst wil Ik graag Albert bedanken als scheidende 
voorzitter, die de belangen van Omnisport in de afgelopen 
10 jaar perfect heeft behartigd.  
Op Koningsdag heeft het bestuur namens de leden het 
fotoboek overhandigd met daarin de door jullie aangeboden 
foto’s en verhalen. Albert was hier zeer blij mee en namens 
hem worden jullie heel hartelijk bedankt. Ook is er nog een 
mooi fietsboek en een bos bloemen overhandigd om hem te 

bedanken voor zijn inzet als voorzitter van Omnisport. 
Graag  wil ik een ieder bedanken voor het gestelde vertrouwen in mij als bestuurslid (voorzitter), 
ik hoop het net zo goed te doen als Albert. 
 
Dit moet volgens mij in samenwerking met de leden en het bestuur wel gaan lukken en ik heb hier 
alle vertrouwen in. 
Het bestuur is al in de nieuwe samenstelling een aantal keren via ZOOM bij elkaar geweest om 
wat lopende zaken door te nemen. 
Ook het 50 - jarig bestaan in 2022 is besproken en de voorbereidende commissie is op 20 april 
jl. voor een oriënterend gesprek bij elkaar geweest. Ook de commissie heeft aangegeven dat 
het niet makkelijk is om iets  te plannen, want door de Covid perikelen is het moeilijk om 
vooruit te kijken. Ze blijven positief om het 50 jarig bestaan in 2022 niet zomaar voorbij te 
laten gaan. 
 
Verder is de afgelopen periode voor ons als tourfietsclub een rare periode geworden, zonder  de 
mogelijkheid om als groep gezellig door de provincie te fietsen. We hanteren als bestuur de 
richtlijnen van de NFTU. TC Omnisport zou graag binnenkort de voetclips weer aantrekken en 
weer vertrekken vanaf Ossa. De meeste van onze leden hebben de vaccinaties al  gehad en 
kunnen waarschijnlijk straks weer fietsen misschien in  groepjes van 4 of als het weer vrij gegeven 
wordt met zijn allen. We houden jullie via de mail op de hoogte wanneer we gaan starten. 

 
Laten we hopen dat we weer als een grote groep enthousiast de fietspaden en wegen op kunnen. 
Ik hoop jullie weer als groep te zien op de sportieve maar ook gezellige fietsdagen en 
spectaculaire tochten van TC. Omnisport. 
Ook hebben we enige tijd terug in het nieuwsblad van Heerhugowaard gestaan, waarin we een 
oproep hebben gedaan aan 60 plussers  die het leuk vinden om op de racefiets rond te toeren.  Wij 
verwelkomen ze graag op de fietsdagen van Omnisport.  Mochten er in jullie kennissenkring van 
deze fietsers zijn,  laat hen dan weten dat we ze als TC .Omnisport graag verwelkomen. Als 1e 
verwelkomen we ons nieuwe lid Sam van Wonderen. 
Lees verder:  “van het Secretariaat” 
Met vriendelijke groet, 
Wen Ganzevoort . 
voorzitter 

DE BESTUURSPEN   



 
 
Ledenbestand 
 

Meindert Brugman was donateur en heeft zich (weer) aangemeld als lid. 
Sam van Wonderen heeft zich aangemeld als lid. Hij woont sinds kort in Heerhugowaard. 
Meindert en Sam van harte welkom. 
TC Omnisport heeft nu 73 leden en 3 donateurs.  52 leden zijn ook lid van de NTFU. 

Jullie zullen gisteravond vast ook gekeken hebben naar de persconferentie van premier Rutte en 
minister De Jonge. 

Daarin deelden zij o.a. mede dat buitensporten weer mogelijk is. 

Dit is nog wel afhankelijk van het afnemen van het aantal ziekenhuis en IC opnames. 

Als dat onvoldoende gebeurt wordt er op 15 mei alsnog op de pauzeknop gedrukt of aan de 
noodrem getrokken. 

Het bestuur gaat er gemakshalve vanuit dat het niet gebeurt. 

Daarom vindt het bestuur het verantwoord om m.i.v. 20 mei het dinsdag en 
donderdagfietsen  en de tochten weer te hervatten, 

ook omdat velen van ons in ieder geval al voor de eerste keer zijn gevaccineerd.  

Mooi toch? Donderdag 20 mei, aanvang 09.00 uur, wordt er dan voor de eerste keer 
gefietst en daarna alle dinsdagen en donderdagen. 

Nog even een paar opmerkingen. 

 Bij OSSA blijven we buiten wachten. We melden ons alleen even bij de tourleider in het 
gebouw; 

 We nemen een mondkapje mee, o.a. i.v.m. de koffiestop op een terras; 
 We houden ons op een terras aan de voorgeschreven regels; 
 We houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot andere weggebruikers, b.v. tijdens het 

wachten bij verkeerslichten en kruisingen. 
 We brengen andere weggebruikers niet in verlegenheid. 

Groet, namens het bestuur 

Thom 

 
        
    
    

  VAN HET SECRETARIAAT 



Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 
 
Op 1 juli 2021 gaat de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in. Ook kleinere 
verenigingen, zoals TC Omnisport, en stichtingen moeten aan de wet voldoen. 
In het kort gaat de wet over: 

 Persoonlijke hoofdelijke aansprakelijkheid van sportbestuurders. 
 Afspraken over bestuurlijke zaken omtrent stemrecht, belet, toezicht en financieel 

bestuur. 
 Veel gemaakte afspraken moeten statutair via de notaris vastgelegd gaan worden. 

 
De wet is bedoeld om het bestuur en toezicht van onder meer verenigingen en stichtingen te 
verbeteren. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk 
financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten 
(tegenstrijdige belangen) verenigingen en stichtingen schaden. Veel zaken die volgens de nieuwe 
wet als verplichting zijn vastgesteld, zijn gelukkig nu al vaak gangbaar in de praktijk. 

Meindert Brugman heeft aangeboden om het bestuur te helpen en van advies te dienen. 
Inmiddels hebben Kees en Thom al een keer met Meindert om de tafel gezeten. 

                                                                           

  

Ik heb het al eens eerder beschreven: naarmate je ouder wordt krijg je het steeds kouder op de 
fiets. Omdat ik vorige week twee uur had zitten kleumen, trok ik gisteren, bij dezelfde 
weersomstandigheden, m’n winterkleren aan. En……ik was niet de enige.  
 
Alle zestigplussers op een racefiets zagen er uit alsof ze zich wilden beschermen tegen vrieskou. 
Jongeren daarentegen pedaleerden in hun overgangskleren, sommigen fietsten zelfs in 
zomertenue, in korte broek en shirt met korte mouwen dus.     
 
Vanmorgen scheen er weer een matig zonnetje, het was een graad 
of 9 toen ik vertrok en de wind waaide alweer NWN. Ik was blij met 
mijn winterjack en overschoenen, passeerde een paar warm 
ingeduffelde seniorengroepjes, maar kruiste ook menig 
pelotonnetje met haast zomers geklede jonge mannen en vrouwen. 
Ik vond het opeens wel heel erg confronterend. Het valt niet meer te 
ontkennen: ook op de fiets hoor ik nu definitief bij de ouwe 
knakkers, de ouwe lullen, de ouwe vellen! 
Met toestemming overgenomen uit “Fietsvarianten” 
 
Miel Vanstreels 
 
 
 
 
        

  KILLE LENTEDAGEN 



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

    
    
 
 
 
Een leukigheidje, Tijdens een Omnisport toertocht naar koffiestop 't Veerhuis 
Lands End -  Haven Den Helder, zag Silvia Reus deze twee houten beesten, lachend 
zei Sil tegen mij kijk Jose we hebben nieuwe vervoersmiddelen. Ver zijn we niet 
gekomen, we hebben toch maar weer onze racefietsen gepakt om verder langs de 
dijk te fietsen, Jack of Wen die wel de humor ervan inzag heeft ons toen op de kiek 
gezet. 
 
Jose Pielkenrood. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     NIEUW VERVOER 
 



 
 
 
Op dit moment, 12 mei,  ziet het er naar uit dat er miv donderdag 20 mei weer in 
groepsverband gefietst kan worden. 
 
 
Zoals jullie in het tochtenprogramma op de site van onze vereniging kunnen lezen is de 
sponsorfietstocht voor kinderhuis Samuel vanuit Schagen verschoven van zaterdag 5 juni 
naar zaterdag 11 september. 
 
De NUT/Omnifietstocht van 12 juni voor het Heerhugowaardse verenigingsleven gaat helaas 
door de covid perikelen ook dit jaar niet door. 
Wel hebben verenigingen zich kunnen melden bij Stichting Nut voor een financiële bijdrage. 
Wellicht hebben jullie in het Heerhugowaards Nieuwsblad hierover gelezen waarbij de 
Stichting Nut bedankt is voor hun gulle gave aan onze vereniging. 
 
De eerste en ook enige weekendtocht in deze 2 maanden is derhalve: 
 
Zaterdag 3 juli:     De stelling van Amsterdam  

 
 Een tocht langs bekende en historische plekken   
rondom Amsterdam. 
 De naam zegt al genoeg. Er wordt gefietst langs 
bekende en minder bekende forten 
 die in vroeger jaren de stad Amsterdam moesten 
beschermen. Je kijkt je ogen uit hoe  
   indrukwekkend de forten en kastelen er uit zien.   
   Wij gaan een deel van deze verdedigingslinie van 
  Amsterdam fietsen. 
                                                                                                        

De Stelling bevat totaal 45 forten en is aangelegd van 1880 tot 1920. 
Sinds 1995 is de hele stelling geplaatst op de werelderfgoedlijst van Unesco. 
Met mooi weer is het fantastisch om in deze regio te fietsen. 
De startplaats voor het fietsen is wederom in Assendelft op het parkeerterrein bij Deen 
supermarkt. 
 -circa 135 km toertocht , vertrek met eigen auto’s naar Assendelft.              
 

De toerleider deze dag is Dirk Voskamp, tel. 0255-533145, en deze dag heeft als  
assistenten: Sjaak Bleeker en Willem Vodde. 
 
Wil je op de fiets naar Assendelft, geen probleem, maar laat dat dan wel even aan Dirk weten. 
Hij kan daar dan kijken of je daar al gearriveerd bent. 
Het vertrek zal ter plekke ongeveer 8.00 uur zijn. 
 

Willen de toerleiders tijdig overleggen met hun medewerkers over het voorrijden van de 
tochten? 

  TOCHTENPROGRAMMA JUNI EN JULI 



 
Door de week fietsen: 
 
Alle dinsdagen: 
   gezamenlijke toertocht van circa 80 km. 
    Toerleider is Frans Wit tel. 0226 315256. 
    Vaste medewerker is:  Sam Vlaar 
 
Alle donderdagen 
   gezamenlijke toertocht van circa 100 km. 
    Toerleider is Sam Vlaar tel. 072 5741079. 
    Hier is zijn vaste medewerker: Frans Wit 
 
        
Voor beide dagen geldt: starten om 9.00 uur en 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 situaties op 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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 



                                                                
 
Jan van Wonderen, oud lid van Omnisport, is op 20 april overleden.                    
Hij is 86 jaar geworden. 
 
Onder onze oudere omnisporters een oude bekende. De man met altijd een 
goed humeur, die altijd klaar stond om je te helpen. Had je lek gereden tijdens 
een tocht had Jan met zijn handen als kolenschoppen de buitenband er al 
afgehaald voordat jij de bandenlichters had gepakt.                                                     
 
Hij reed voornamelijk vrije toertochten bij Omnisport. Kilometerteller op 31 á 
32 km/uur en gewoon gaan of het nu 100 of 150 of 200 km. was. Één tempo. 
Jan was in het verleden uitbater van café “ Rust Wat” in St. Pancras. De naam 
van zijn café kwam niet overeen met zijn karakter. Altijd bezig. Zomers fietsen 
en ‘swinters het ijsbaan gebeuren.  
Maar hij was ook te porren voor evenementen zoals de 24 uurs hometrainer 
wedstrijd in Heerhugowaard in 1976 en 1977. Als coach van de ploeg uit St. 
Pancras stond Jan daar 24 uur ons aan te moedigen en moed in te praten. 
Want je trapte jezelf uit de naad, maar je schoot geen meter op. 
 
En dan de diogonalen die we verschillende keren hebben gereden met zijn drieën. Jan, Jaap de 
Groot en mijzelf. Heerlen-Cochem, maar vooral Heerlen- Diekirch waren favoriet. En ja dan maak 
je wel wat mee. Zo die ene keer toen we wilden overnachten in de buurt van Francorchamps. 
Maar in datzelfde weekend waren er ook autoraces dus alle accommodaties waren 
volgeboekt. Uiteindelijk zijn we bij de nonnen beland. Die stonden wel raar te kijken dat drie 
van die adonissen bij hun aanbelden voor een overnachting.  
 
Een andere keer was het zo warm dat we in één van de plaatsjes spontaan stopten en de 
voeten in een heerlijk ijskoud riviertje konden laten afkoelen. Het was ook op die tocht dat we 
ergens een kop soep bestelden en dat we bij een temperatuur van boven de 30 graden 
erwtensoep voorgeschoteld kregen.  
Op een andere tocht in de Ardennen kwamen we boven op één van de Côtes en toen hield Jan 
alleen nog zijn stuur vast, zijn voorvork was afgebroken. Daar sta je dan, zaterdagmiddag 16:00 
uur. Goede raad is duur, we besloten dat Jaap en ik zouden doorrijden naar het volgende dorp om 
een fietsenmaker te zoeken. Jan zou proberen een lift te krijgen. Halverwege de afdaling ging Jan 
ons al voorbij. Een Belg was zo vriendelijk om hem naar beneden te brengen. De fietsenmaker 
was snel gevonden en ja hij had ook nog wel een voorvork, maar om op zaterdagmiddag nog een 
fiets te repareren dan ging hij echt niet doen. We mochten wel de klus zelf klaren. Dus wij de 
werkplaats in, waar de vloer bedekt was met alleen maar schroeven en moeren, sleutelde Jan een 
nieuwe voorvork in zijn fiets. Alleen was de voorvork een maatje te groot en na de montage van 
de voorvork hingen de remblokjes in het luchtledige boven zijn wiel.           Maar we konden verder.  
 
Mooie tochten en mooie herinneringen. 
Hans Hes 
 
 

  JAN VAN WONDEREN    † 



 
 
 
                                                                                                     
OP DE GRENS VAN SALLAND EN TWENTE. 
 
Eind april waren we voor een midweek naar een vakantiehuisje nabij Sibculo 
gegaan. 
Even in een andere omgeving, de warmte opzoeken die er helaas buiten nog niet 
was. 
In het huisje zelf gelukkig wel, want in ons eigen huis was net vloerverwarming aangelegd   
en voorzien van een plavuizenvloer, met als gevolg een aantal weken niet stoken om de vloer 
goed te laten uitharden.  De elektrische bijverwarming maakt het nog enigszins dragelijk in huis, 
maar ideaal is het natuurlijk niet. 
De e-bike van Hetty en mijn “gewone” fiets waren onze reisgenoten. 
 
Twee knooppunten routes uitgezet, de ene naar het 
zuid/oosten richting Ootmarsum en de andere naar het 
noord/oosten door het Vechtdal  in Salland. 
In ons land kun je in iedere provincie en elke regio mooie 
fietstochten maken, dus ook hier. 
Op Koningsdag fietsten we eerst tegen de wind, die voor de 
verandering eens uit het zuidoosten waaide langs de 
Engbertdijksvenen. Een groot natuurgebied langs de grens 
met Duitsland.   We hebben de route iets aangepast omdat 
we i.v.m. Corona niet over de grens mochten.  Via Geesteren 
en Tubbergen kwamen we zowaar in het Twentse 
heuvelland. Om precies te zijn bij de 70 meter hoge 
Kuiperberg vlak bij Ootmarsum. 
Via een smal fietspad beklommen  we deze berg en aan de 
andere kant er weer af. 
 
Met haar voordeel van de trapondersteuning was Hetty 
eerder boven. 
Een ander hoogtepunt van deze fietsroute is het gebied rond 

   UITWAAIEN ……… 



de twee watermolens:  
de Bels- en de Frans Mander molens.  Het laatste deel van 
de route was iets minder spectaculair; via rustige rechte 
wegen langs de grens met Duitsland reden we via Vasse, 
Manderveen en Langeveen weer terug naar ons huisje op 
De Vledde. 
 
De volgende dag een rondje Salland, met een stukje 
Vechtdal als toeristisch en natuurlijk hoogtepunt.  We 
startten deze dag over een vele kilometerslange weg 
(Kloosterdijk)  naar het plaatsje Mariënberg, beetje saai, 
maar wel de kortste weg naar de Overijsselse Vecht.    
Daarna volgde een mooi fietspad naar het Rheezerzand, 
helaas waren ze daar met groot materieel aan het werk 
omdat dit gebied een metamorfose moest ondergaan. 
Een tijd lang konden we het fietspad nog volgen, 

achtervolgt door een tractor met een grote 
zandkar.  Tot het moment dat we andere 
fietsers rechtsomkeert zagen maken; ze 
waarschuwde ons dat er geen doorkomen 
meer aan was. De alternatieve route liep via 
Rheeze naar Tubbergen. In die plaats zouden 
we koffie gaan drinken, want……….vandaag, 
28-04-2021 om 12:00 uur mochten de terrassen 
weer open!  Het was kwart voor twaalf en er 

stonden veel mensen te wachten bij een van de terrassen.     
We hadden het er niet voor over om nog een kwartier te 
moeten wachten, waarbij het ook nog hoogst onzeker was of 
er nog een plekje vrij zou zijn.  We besloten door te fietsen in 
de hoop ergens verder op de route een rustig terras te vinden. 
En ja hoor, in het plaatsje “Hoogenweg” stond een bord bij het 
café, zalencomplex van de familie Kremer.  Het terras was 
achterom, we waren de eersten en zaten lekker in het 
zonnetje. Koffie met echte, heerlijk verse Hoogenwegse 
appelgebak In tijden niet zulke heerlijke appelgebak, door de 
waard zelf gebakken,  gegeten.   
 
Gezellig nog wat zitten kletsen met de eigenaar, die uiteraard 
blij was dat zijn terras weer open mocht en wij waren 
inderdaad zijn eerste gasten. 

Hij had er in de lockdown periode het beste van gemaakt en zijn diensten aangeboden bij een 
horeca vakschool in het naburige Hardenberg.  
De route ging verder over zeer rustige, lange wegen, via Bruchterveld en Kloosterhaar bereikten 
we Sibculo en daarna onze bestemming. 
De volgende dag was het regenachtig weer, dus lieten we de fietsen bij het huisje en togen we 



naar het grootste meubelparadijs van Oost-Nederland in Vriezenveen. 
Want onze eetkamerstoelen zijn al enige tijd aan vervanging toe en zo konden we de laatste dag 
van onze korte vakantie het nuttige met het aangename verenigen. 

 

 
                                                        
 

Attentie  “Clubronde woensdag 1, donderdag 2 en 
vrijdag 3 september 2021”  Attentie. 

  

Kijk even goed naar de data van de clubronde 2021  

Die zijn anders dan in de Bestuurspen van de laatste Omnibus staat.  

Dus nieuwe data, 1 t/m 3 september 2021. 

Zoals gemeld starten we deze clubrond in Heerhugowaard.  

Vervolgens rijden we via een uitgelezen parcours naar Oud-Loosdrecht, hier is ook 
onze accommodatie in een Fletcher hotel.  

Dit hotel is ook de uitvalbasis voor de 2e dag. 

Dan zakken we af naar het rivierengebied en fietsen we langs landgoederen en over 
dijken richting Amerongen om daarna via de Utrechtse heuvelrug terug te keren 
naar Oud-Loosdrecht. 

De 3e dag wordt weer een uitgekiende route terug naar Heerhugowaard. 

  CLUBRONDE 



Inmiddels zijn er 12 tweepersoons hotelkamers gereserveerd tot eind April 2021, 
dan moeten we de definitieve reservering doen.  

Dit betekent dat vóór deze datum de inschrijving rond moeten hebben, dus reageer 
snel svp. 

De inschrijvingskosten zijn € 180,- per persoon. 

Om een snelle inschrijving te promoten, stellen wij voor om het totaalbedrag in 
tweeën te splitsen,   

te weten het eerste bedrag van € 80,- te betalen vóór 15 April 2021, dan ben je 
ingeschreven.                                                                                    

Het restantbedrag van € 100,- moet je dan vóór 1 september 2021 betalen.  

De bedragen over te maken op rekening van; T.C. Omnisport rek. NL76 ABNA 
0449 6464 75 met vermelding clubronde 2021. 

 Tot op heden hebben 15 leden zich ingeschreven. 

 Met sportgroet,   3 

Namens Hans de Jong en Piet Pranger, 

Kees Mertens 



 

        
 
 

Eerste fietsrit weer met T.C. Omnisport ,heerlijk. 
Na een vervelende coronatijd worden we hier weer blij van. 
Meteen een goede opkomst voor de donderdag, 14 mannen en 2 vrouwen. 
Leuk om elkaar weer te zien en iedereen was enthousiast. 
 
Om te beginnen een rit van 80 km i.p.v 100 km, dit om de spieren weer  te laten wennen. 
Het was prima fietsweer, zon en een lichte zuidwesten wind. 
 Richting Bergen aan Zee met een omweggetje. 
We hoorden iedereen weer ouderwets  kletsen. 
Door de duinen ,mooie vergezichten en veel groen, richting Castricum/Heemskerk. 
Bij de Patatoloog in Heemskerk stond ons een verrassing te wachten. 
We kregen het eerste bakkie koffie en appeltaart met slagroom aangeboden door de club! 
We zaten  heerlijk buiten op het terras in de zon. 
Ik vroeg  aan de bediening hoe het is om weer open te zijn. 
 Hij vond  het geweldig en was  blij met ons als club. 
Een gastvrij  ontvangst en een prima bediening. 
Rond 11.30  vertrokken we richting Wijk aan Zee en door de duinen terug richting de Egmonden. 
Ongeveer 13.15 waren we  terug in Langedijk. 
Iets meer gereden dan 80 km nl 89 km.                                                                         
Iedereen was blij met deze mooie start en hopelijk zullen vele mooie ritjes volgen. 
 
Groeten van Sam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  EERSTE FIETSRIT ….. 



 

 

  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



 

         
         
         
         
         
         
         
         
        


