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Wetenswaardigheden

Volgende Omnibus
verschijnt
eind september 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.
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”. 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

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

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

DE BESTUURSPEN

Het is 1 juli geweest. Er mag weer gesport worden. Sterker nog:
we kunnen weer fietsen. Dus ook het TC Omnisport peloton kan
weer rondrijden. Natuurlijk zijn er wat restricties. Om te
beginnen is daar nog steeds de inmiddels beruchte
anderhalve meter. Dat betekent niet op elkaars lip zitten in
het clubhuis bij OSSA, elkaar niet om de hals vliegen bij
ontmoetingen, niet in het wilde weg op wielrenners wijze je
neus snuiten in het peloton, enz. Maar met een beetje
goede wil en wat gezond verstand moet dat zeker lukken.
Het betekent eveneens dat de inzet van Piet en Hans om een
clubronde te organiseren beloond gaat worden. Dus is het nu
zaak om vormbehoud te tonen, dan kun je met alle Omnisport
activiteiten meedoen.
Nou zal het met dat vormbehoud wel meevallen. De meeste
Omnisporters zijn tegenwoordig in het bezit van een moderne
telefoon met daarop Whats App. En wat blijkt na het lezen van vele appjes. Sommigen hebben
zich in het corona tijdperk het snot voor de ogen gefietst.
Het corona virus is vernoemd naar de corona rond de zon. Diezelfde zon straalde weken
achtereen, dus met die corona zat het wel goed.
Ik heb kilometerstanden van drie tot zeven duizend kilometer horen langskomen. Het leek of
sommigen nooit meer thuis zaten. Of huisgenoten hebben geroepen: “Ga alsjeblieft een eindje
fietsen, hoepel op!”

Het lijkt erop dat de rest van de zomer en de
herfst ons fietsers gunstig gezind zullen zijn. Nu
nog maar hopen dat die corona krans rond de zon
een beetje zichtbaar blijft.
Dan is de rest van het seizoen aangenaam om te
fietsen.
Mocht je nog op vakantie gaan, veel plezier,
goede reis en gezond weer terug. Alle
thuisblijvers en thuiskomers hoop ik terug te zien
in het Omnisport peloton om zoals vanouds wat
te fietsen, wat koffie te drinken en wat te
leuteren in de groep.

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

Ons Ledenbestand:
Per 1 juni 2020 heeft Herman Cnossen zich aangemeld als lid.
Herman, je bent van harte welkom en we wensen je veel fietsplezier.
Met Herman telt TC Omnisport nu 80 leden.
56 leden zijn ook lid van de NTFU.

Beste Omnisporters
Onderstand is wat een aantal Omnisporters een maand lang in de beperkingen van de
Coronacrisis met elkaar hebben gedeeld via WhatsApp
Grappige mededelingen, vaak in combinatie met een foto. Deels als raadsel voor de leden van de
groep, deels omdat ze de plek die ze bezochten zo mooi vonden. Sommige deelnemers plaatsten
hun fietsroute van uit de Strava-app in WhatsApp.
Het geheel is soms misschien wat fragmentarisch, vooral bedoeld als getuigenis van het vermaak
van een aantal van onze leden in de afgelopen tijd, waarin we door het Corona-virus niet als groep
konden fietsen
Op 24 april stuurde Sjaak Groot deze foto’s:

Met de vraag: Waar is dit?
Thom de Vries: Den Oever. Hij wist ook het antwoord op de foto die Hans Vriend er meteen op

aan liet sluiten:

Sluis IJsselmeer-Robbenoordbos

Let op er komen er nog meer, maar het was ook bollentijd, vooral de rode tulpen deden het goed
(rara, van wie is de eerste foto?):

Verder plaatsen een aantal Omnisporters hun inStrava vastgelegde routes op de WhatsApp groep
om te pronken met hun jaloersmakende afstanden.

Hieronder enkel voorbeelden van de afgelegde routes (alleen die van boven de 100 km)

Hierboven de kampioenen, respectievelijk Piet Pranger en Ria Kaptein (Bravo Ria).
Zij werden op gepaste afstand gevolgd door:
Sam Vlaar met 101,103,121 en 127 km (de meeste ritten boven de 100)
Frans Wit met 104 en 124 km
Hans Vriend met 100 km
Jaap Groot met 130 km
Carla en Piet 103 km
Deze en andere sportieve prestaties staan vermeld op Strava, waar vele sport-exhibitionisten hun
sportieve prestaties op internet etaleren.
Omnisporters zijn in het algemeen breed georiënteerde mensen zoals uit de onderstaande foto’s
blijkt

Batatvia

Kapel Busch en Dam

Gutker, de strandjutter

Graf van Reinout van Brederode (die er niet ligt)

Paardenparade Graft-de Rijp (en Stompetoren en Egmond en….}

Spreekt voor zich, weg liegen kon deze Omnisporter niet

En de Kneet is niet meer (Sam!)

Een flink aantal Omnisporters hebben zich kranig geweerd de afgelopen maanden. De
bovenstaande foto’s zijn maar een fractie van wat er allemaal in de Omnisport WhatsApp groep in
ingebracht.
Veel foto’s gaven een aanwijzing waar de betreffende fietsende fotograaf op zijn rondrit was
geweest. En daarom sluit ik af met een foto uit IJmuiden, waar Dirk Voskamp woont, genomen
door Piet Pranger uit Heerhugowaard en geraden door Bart Koelman uit Alkmaar.
Maar het had net zo goed een foto kunnen zijn van Sam Vlaar, geraden door Frans Wit of een foto
van een koffiedrinkende Hans Vriend of Cor van Langen of de foto van een ophaalbrug, een
monument, een kerk, een Noord-Hollands landschap of zelfs een filmpje in het westfries

TOCHTENPROGRAMMA
AUGUSTUS EN SEPTEMBER
HOPELIJK EINDELIJK WEER EEN PAAR TOCHTEN IN HET
WEEKEND.
In augustus zijn er geen toertochten in het weekend.
De Waardse Tunnelroute staat helaas niet meer op het programma.

Zondag 6 september:

Amsterdamtocht

Dit jaarlijks terugkerend rondje Amsterdam gaat hopelijk dit jaar wel door.
Het coronavirus heeft tot nu toe alleen de openingsrit/snerttocht niet in de wielen gereden.
Laten we er alleen daarom een fantastische rit van maken en massaal meefietsen.
De aanloop is een vaste route, maar als we Amsterdam naderen is het voor ons afwachten
wat de heren ons zullen voorschotelen.
Ieder heeft thans influenza,
Elk jaar weer een verrassing en het blijft iets speciaals om
Spaanse griep, of hoe het heet.
met een groep fietsers door
Ieder had het, ieder wacht het,
Amsterdam te toeren.
Of hij heeft juist het beet.
Let goed op wat je allemaal om je heen ziet, maar vergeet
Aspirine wordt verorberd,
de veiligheid niet, want soms
Niet bij grammen, maar bij pond.
komen de auto’s en fietsers van 3 kanten op je af.
En men geeft de thermometer
Vlijtig door, van mond tot mond.
We zullen zien wat ons staat te wachten.
Met mooi weer is het zeker genieten en kom je met een
Heel het economisch leven
blij gevoel terug in
Staat, blijft dit zo gaan, dra stil.
Heerhugowaard.
De afstand zal ongeveer 120 km zijn en de
toerleider/uitzetter is Albert met assistentie van
Vlaar en Dirk Voskamp.

Aangetast door eis der staking
En de spaanse griep-bacil.

Sam

De start is om 08.00 uur bij Ossa.

Dinsdag, woensdag en donderdag 8 tot 10september: Clubronde
Ja een doordeweekse clubronde. Een nieuw initiatief van de organisatoren.
We gaan naar het Fletcher Hotel De Eese/Giethoorn in buurtschap De Bult in
Overijssel.
Nu ik dit op schrijf zijn de organisatoren waarschijnlijk net teruggekeerd van het
uitzetten van de routes. Zij hadden daar de 1ste dag met slecht weer te maken.

Laten we hopen dat het in september mooie zonnige dagen worden.
De inschrijving is al een tijdje geleden gesloten, maar als je toch nog mee wilt moet je even
checken of je alsnog mee kan bij Piet Pranger. Tel. 072-5743600 of 06-55134076 of email
pietpranger.pp@gmail.com .
Het gebied waar we heen gaan is een
fantastische omgeving om te fietsen. Ik heb
er heel vaak met Ria gefietst en je ziet steeds
weer iets anders. Meer dan de moeite waard.
We komen ongetwijfeld in 3 provincies t.w.
Drente, Friesland en Overijssel.
De leiding van deze 3-daagse is in handen van Hans de Jong en hij heeft assistentie van
Ary Geluk en Piet Pranger.

Zaterdag 26 september: Westfrieslandtocht
Een mooie en gezellige tocht door ons mooie Westfriesland.
We kennen natuurlijk allemaal ons thuisgebied al heel goed, maar toch is het vaak weer
een verrassing als je op onbekend wegen of weggetjes komt.
Dit kan zomaar gebeuren, want de toerleider kent bijna elke weg of straat in
Noord Holland.
Het wordt genieten van de omgeving, met de wisseling
van de natuur, het is herfst.
De toertocht is zo’n 80 km lang en de toerleider is
Sjaak Groot.
Hij heeft hulp van Cor van Langen en Sam Vlaar.
We gaan met zijn allen om 09.00 uur weg.

Alle dinsdagen
gezamenlijke toertocht van circa 80 km.
Toerleider is Frans Wit tel. 0226 315256.
Vaste medewerkers zijn: Albert Besuyen, Sjaak Groot
en Sam Vlaar.

Alle donderdagen

gezamenlijke toertocht van circa 100 km.
Toerleider is Albert Besuyen tel. 072 8884220.
Hier zijn vaste medewerkers Sjaak Groot, Sam Vlaar en Frans Wit.

Voor beide dagen geldt: starten om 9.00 uur en 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 is het meest veilig.
Hopelijk werken bovenstaande regels minder valpartijen in de hand.
Het afgelopen seizoen is dit nogal eens voorgekomen.

KOPIJ VOOR DE OMNIBUS
Beste Omnisporters,

Hierbij vraag ik jullie aandacht en medewerking voor het
volgende.
Eind juli verschijnt de Omnibus – augustus/september.
Jullie bijdragen zijn natuurlijk van harte welkom.
De deadline voor het aanleveren van de kopij is vóór de 10e van de maand, zodat Remi ruim de
tijd heeft om de Omnibus samen te stellen en op te maken.

Op verzoek van Remi dient de kopij in WORD te zijn opgemaakt en verzonden als Bijlage,
evenals de eventuele los bijgevoegde foto’s. Handig om in de tekst aan te geven waar de foto’s
geplaatst dienen te worden.
Mede namens Remi hartelijk dank.
Groet: Thom.

Voor alle duidelijkheid
evenals de andere tochten tijdens de Coronacrisus
wordt ook de Stelling van Amsterdam a.s. zaterdag
NIET GEREDEN.
De eerst volgende is de Amsterdamtocht op zondag 6 september.

Herculesstraat
13,
1812 PD ALKMAAR
HH
Telefoon (072) 512 35 39,
E-mail: info@kamper.nl
www.gkamper.nl

MONDKAPJES
Verplicht bij alle pont-veren op het Noordzeekanaal
en het IJ
Beste Omnisporters,
Het was al een tijdje verplicht om een mondmasker te
dragen bij de oversteek met een pontje over het
Noordzeekanaal.
Maar LET OP!!!
Vanaf 1 juli is het allemaal heel officieel gemaakt.
Bij gebruik van één van de pont-veren over het Noordzeekanaal is het echt verplicht om een
mondmasker te dragen.
Er wordt streng gecontroleerd en gehandhaafd op alle veren in Velsen/IJmuiden, Buitenhuizen,
Zaandam/Hemweg en alle IJ-veren.
Mocht je besluiten om richting Kennemerland of Schiphol te willen fietsen en met het pontje over
te varen, zorg dan wel zelf voor een mondkapje.

Met een hartelijke groet,

Dirk Voskamp

