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Wetenswaardigheden

Volgende Omnibus
verschijnt
eind februari 2020.

NTFU-LIDMAATSCHAP
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.

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 en de
prijswinnaars onderverdeeld in dames en
heren.
Om aan deze kompetitie mee te kunnen
Doen, dienen er minimaal 8 ritten van
Omnisport gereden worden!
Hij of zij die de meeste Omnisportritten heeft
gereden, ontvangt een kleine attentie.

PRESTATIEPRIJZEN
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

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.

KOPIJ voor de OMNIBUS
Kan worden ingeleverd, “geschreven” of
“getypt”.
Tekst in “Word”, per e-mail, dan graag “als
Bijlage”. Adres: rwielaard@quicknet.nl
Redactieadres: Amatist 5, 1703 AP
Heerhugowaard. Telefoon: 072-5714183.
Vóór de 10e van de maand inleveren.

OMNISPORT WEB-SITE
www.tcomnisport.nl

OMNISPORT KLEDING
Te koop:
Bij Kees Mertens: 072-571 43 85/
06-264 786 23

DE BESTUURSPEN

Na heel wat geknal was het dan weer zo ver. Het nieuwe jaar. Bij TC Omnisport doen we het wat
bezadigder: een Jaarvergadering en een Nieuwjaarsborrel.
Vrijdag 10 januari 2020, het was redelijk aangenaam weer. De maan verduisterde even, maar daar
hadden we geen last van, en zo togen heel wat Omnisporters naar OSSA voor ons jaarlijks ritueel.
Het werd een genoeglijke vergadering. Wat bleek: we zijn een financieel gezonde
vereniging, dus de contributie kan gehandhaafd blijven op hetzelfde aangename niveau.
Er werd vooruitgeblikt naar het jaar 2022, omdat we dan 50 jaar oud zullen worden. En dat
moet gevierd! Om één en ander gladjes te laten verlopen
is een feestcommissie in het leven geroepen. De heren Wen Ganzevoort, Sam Vlaar, Cor
van Langen en Jaap de Groot namen plaats in deze commissie.
Mocht iemand sprankelende feestideeën bezitten, meld het bij één van deze feestbeesten.
De vergadering besloot een wisselbokaal in te stellen voor de per seizoen meest gereden
Omnisport ritten.
Straks, in het verre september (waarschijnlijk di 8 t/m do 10 sep), komt er een nieuwe Clubronde,
georganiseerd door het trio Hellinique of de heilige drie-eenheid:
Hans de Jong, Piet Pranger en Ary Geluk. Zij zullen proberen garant te staan voor een
sprankelend verblijf en schilderachtige routes in de omgeving van Steenwijk.
Maar één van de allerbelangrijkste onderwerpen was toch de verkiezing van een nieuwe
secretaris. Ruud Kramer trad af en was niet herkiesbaar. “Onze” Ruud hield het
na 12 jaar (!) voor gezien. Jammer, we zullen “Good Old Ruud” (en dat voor een
van de jongste leden) missen. Gelukkig blijft hij binnen de vereniging en zullen
we hem zeker terugzien. Al was het maar bij de Clubronde, die Ruud als
buitengewoon aangenaam bestempelde.
Tegenover afscheid nemen staat welkom heten. Wij prijzen ons gelukkig met de
verkiezing van Thom de Vries, onze nieuwe secretaris. Vanaf deze plaats spreek
ik de hoop uit,
dat Thom nog vele jaren binnen het bestuur van TC Omnisport actief zal zijn.
Genoeg over de jaarvergadering. We moeten gaan fietsen. Het nieuwe seizoen

staat voor de deur. De schaatsen kunnen weer in het vet, de fietskettingen mogen
gesmeerd. Op 7 maart valt het startschot: de Snerttocht. Het bestuur hoopt op een seizoen met
veel goed fietsweer, prachtige routes en heel veel fiets gezelligheid.
Aan het programma van de Stuurgroep kan het niet liggen. Dus zet ‘m op!

Albert
Geen Omnibus ontvangen ?
Stuur een e-mail naar ttdevries@ziggo.nl

TOCHTENPROGRAMMA MAART

Zaterdag 7 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 22 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 is net begonnen 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 een hele groep medewerkers:
Cor van Langen, Piet Pranger en Willem Vodde.

Alle dinsdagen :

De eerste dinsdag binnen het weekend fietsseizoen is 10 maart.
gezamenlijke toertocht van circa 80 km.
Toerleider is Frans Wit tel. 0226 315256.
Vaste medewerkers: Albert Besuyen, Sjaak Groot en
Sam Vlaar.
De vaste vertrektijd in maart is om 10.00 uur.

Alle donderdagen:

De eerste donderdag binnen het fietsseizoen is 12 maart.
gezamenlijke toertocht van circa 100 km.
Toerleider is Albert Besuyen tel. 072 8884220.
Hier zijn de vaste medewerkers Sjaak Groot, Sam Vlaar en 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 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
veiliger wordt.
Veel succes en graag tot ziens.

Henk Veul

DE PRIJSWINNAARS VAN 2019
Dames: Ria Kaptein
15.101 km.
Ria Veul
13.083 km.
Jose Pielkenrood 8.254 km.

Heren: Sjaak Bleeker
Dirk Voskamp
Sjaak Groot

32.516 km.
18.324 km.
12.464 km.

Prestatieprijzen: Sjaak Bleeker 850.000 km.
Dirk Voskamp 350.000 km.
Jan Leijen
250.000 km.
Theo Berkhout 40.000 km.

REGISTRATIE
REGISTREREN FIETSCOMPUTERS SEIZOEN 2020.
Zaterdag 7 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.
Zelf ben ik er in ieder geval na afloop van de openingsrit/snerttocht.
Tot circa 13.30 uur zitten wij er dan.
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 735 km en het hoogste ruim 30.000 km.
Dus je ziet het iedereen kan meedoen.
Laten we met z’n allen proberen meer dan de ingeleverde 301.000 km van 2019 bij elkaar te
fietsen, stel 310.000.. Als de weersomstandigheden dit jaar mee willen 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 7e 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

SENIOREN FIETSEN

2020 DINSDAG/DONDERDAG
Dinsdag 10 maart en Donderdag 12 maart 2020
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 er over nadenken om lid te worden)
nodigen we hierbij 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.

Dinsdags
Vanaf dinsdag 10 maart t/m 31 maart vertrekken wij om 10.00 uur.
Vanaf dinsdag 07 april t/m 13 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- 315.256 06-13.13.85.95

Donderdags
Vanaf donderdag 12 maart t/m donderdag 02 april vertrekken wij om
10.00 uur.
Vanaf donderdag 07 april t/m 15 oktober vertrekken wij om 09.00 uur.
waarvan de laatste tocht gezamenlijk met de dinsdaggroep!
Ook hier is ons vetrekpunt bij de kantine van OSSA aan de Westdijk te Heerhugowaard.
Afstand ca 100 km.
.
Alleen bij droog weer!
Toerleider: Albert Besuyen. Tel: 072-888.42.20 06-21.40.98.56

Daar wij tijdens onze tochten ook regelmatig het Noord-Hollands Duinreservaat betreden 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 Albert en Frans.

KOFFIE !!

Zoals een aantal van jullie weten heb ik in 2019 regelmatig foto’ s
gemaakt van de koffie. Mooie kopjes, leuke achtergronden, wel/ geen
koekje, koffie of cappuccino : van alles is gepasseerd. Het was tevens een
soort koffie test: wie heeft de beste cappuccino ?
Beoordeeld op : omvang kopje, smaak koffie, kwaliteit melkschuim,
bijbehorend koekje, prijs/ kwaliteit verhouding, temperatuur koffie.
In de top drie zijn gekomen : de Patatoloog, Heemskerk, Lands End den
Helder, Sonnevanck Wijk aan Zee. Net buiten de top drie : mc Donalds Schiphol Noord (
met senioren korting ) .
Kritische kanttekeningen bij de genomineerden :
De naam Patatoloog : verzin een leukere naam en ik ben dik tevreden .
Lands End : prima naam, maar wel een heel eind weg. Alleen te bereiken op de
donderdag
Sonnevanck: prima cappuccino maar je mag er je meegebrachte broodje niet eten.
Al met al is de koffie of cappuccino eigenlijk overal redelijk tot goed. Het lekkerste koekje erbij is
de boterkoek bij de Patatoloog. Een heel warm welkom is er altijd bij de Jonge Prins in ’t Zand.
Mooiste uitzicht : Strandbad paviljoen Edam.
Bovenstaande is uiteraard geheel subjectief , en er kan over gediscussieerd worden.

Carla

VOORAANKONDIGING
Clubronde 2020
Beste fietsmensen,
Ook dit jaar wordt er weer een clubronde georganiseerd. Deze keer niet in
het weekeinde maar van dinsdag tot donderdag, nl. van 8 tot 10 september. Dit keer niet in de
grensstreek maar midden in ons mooie landje. Het beoogde hotel staat tussen Appelscha en de
Weerribben dus qua fietsen moet dat goed komen en daar gaat het tenslotte om.
Het zal dit jaar wel iets duurder worden want het aantal interessante Sporthotels is beperkt. Het
komfort en de kwaliteit is naar verwachting erg goed.
In de Omnibus van april-mei zal de definitieve informatie worden vermeld. Mocht je overigens op
voorhand al besluiten om mee te gaan dan kan je dat uiteraard al eerder melden.
Het comité: Hans de Jong, Piet Pranger, Ary Geluk en speciale ondersteuning door Kees Mertens.

GEREDEN KM’S IN 2019
TOTALEN T/M 2019

Hieronder een opstelling van de gereden km's in het afgelopen seizoen
2019 en
de totalen tot en met 2019.
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 45, in 2018 ook 45, leden hun computerstanden
doorgegeven.
Gezamenlijk hebben zij 301.275 km gereden, dit is bijna 5.000 km. minder dan in
2018.
Ook dit jaar gaan we er weer voor, nu misschien een paar km meer,
zullen we proberen er 310.000 van te maken?
We zullen het in oktober
zien.

Nr. Naam
1 Sj. Bleeker
2 R. Veul
3 H. Veul

Totaal km's Aantal km
t/m 2018
in 2019
821.911
457.590
365.520

32.516
13.083
10.686

Totaal km's
t/m 2019
854.427
470.673
376.206

4 K. Mertens
5 Sj. Groot
6 D. Voskamp
7 H. Groenewoud
8 C. Janssens
9 F. v. Dongen
10 J. Leijen
11 R. Groot
12 C. Groot
13 J. Zuurbier
14 M. Brugman
15 H. Nierop
16 N. Appel
17 J. Loos
18 P. Pranger
19 C. v. Langen
20 H. Oudhuis
21 W. Vodde
22 N. v.d. Laan
23 G. v.d. Hoek
24 J. Tromp
25 P. Hittema
26 G. Mul
27 J. de Groot
28 H. Hes
29 F. Wit
30 R. Kaptein
31 Sj. Oudhuis
32 A. Geluk
33 W. Bakker
34 T. Stoop
35 R. Kramer
36 R. Wielaard
37 B. Koelman
38 J.Rutte
39 T. Bijman
40 Th. Berkhout
41 C. Botman
42 A. de Wit
43 A. de Block
44 J. Drommel
45 J.Pielkenrood
46 N. Nierop
47 P. Voskamp
48 H.de Jong
49 P.van der Meulen

361.680
351.341
335.020
327.826
285.753
264.774
247.880
230.792
191.213
176.803
148.123
139.061
129.118
125.746
123.923
109.921
116.000
102.003
99.197
95.172
91.329
89.360
81.461
87.255
71.870
64.111
56.422
60.985
68.441
58.548
57.272
53.213
52.183
41.090
46.833
45.405
38.617
41.400
31.934
34.197
32.062
27.627
34.299
30.722
20.588
19.978

2.785
12.464
18.324
1.877
11.126
10.285
3.231
6.367
0
2.503
3.960
2.369
5.653
6.583
7.859
8.530
0
4.374
2.725
2.157
0
0
6.496
0
4.264
8.548
15.101
9.658
0
2.083
0
0
0
7.012
0
0
6.612
0
6.378
3.575
3.908
8.254
960
735
5.329
5.032

364.465
363.805
353.344
329.703
296.879
275.059
251.111
237.159
191.213
179.306
152.083
141.430
134.771
132.329
131.782
118.451
116.000
106.377
101.922
97.329
91.329
89.360
87.957
76.134
72.659
71.523
70.643
68.441
60.631
57.272
53.213
52.183
48.102
46.833
45.405
45.229
41.400
38.312
37.772
35.970
35.881
35.259
31.457
25.917
25.010

50 S.Vlaar
51 C.Aalders
52 H.Vriend
53 P.Zut
54 W.Ganzenvoort
55 F. Oudhuis
56 A. Breed
57 I. Winkel
58 R. Post
59 T. Boekel
60 P.IJdema
61 P. Pluister
62 A. Winkel

13.643
16.573
13.259
8.025
8.562
5.529
5.350
5.025
0
1.880
1.307
1.570
755

10.463
6.393
6.279
4.500
3.123
1.873
0
0
4.142
0
1.100
0
0

24.106
22.966
19.538
12.525
11.685
7.402
5.350
5.025
4.142
1.880
2.407
1.570
755

Totaal generaal

7.025.047

301.275

7.239.067

Opgesteld door Henk Veul
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Limmerick

Geluk
Geluk is: as je in gezondhoid
Je werk doen kenne, elke dag,
Is: as je trek heb in je eten
en alles ok gebruike mag.
Geluk is: geve van je oigen,
geluk dat is: een warm gevoel,
het is: wat in je zit gebruike,
dat brengt ie dichter bai je doel.
Geluk is: ok wat hebbe kenne,
het is niet alle dage feist.
geluk is: volop lache kenne
en om je oigen nag het meist !

Een wielrennertje uit de Maizen
die wou graag z’n oigen bewoize,
gong snoeihard van start,
nam bochte te hard,
en viel toen, maar niet in de proize.
Tom Wester

Tekst van de West Friese Kalender.

Siem de Haan († 2015)

Uit de roemrijke geschiedenis van toerclub Omnisport:

De heer Jaap Molenaar.
In zijn cafe restaurant waren we heel wat jaren te gast.
Een cafe, bekend in heel Nederland bij alle fietstoeristen.
Niet alleen mochten we daar altijd onze tochten starten, ook op de
vroege zondagmorgen.
We hielden daar ook legendarische feesten.
We mochten van Jaap kraampjes opzetten in het achter cafe, zijn
koelkasten vol stoppen met slaatjes, hapjes, allerlei soorten kaas,
alles zelf gemaakt door onze dames !!
Waar vond je zo’n gelegenheid.
(een minpuntje van mijn kant, Jaap heeft, in al die jaren, tegen mij
nooit een woord gesproken. Jammer. “ Inport”.)
Rw.

