CLUBBLAD VAN TOERCLUB OMNISPORT
BESTUUR
Voorzitter
Albert Besuyen
Bastion 46
1705 MS Heerhugowaard
072 – 888.42.20
o
albert.besuyen@ziggo.nl
Penningmeester
Kees Mertens
Snuifmolen 58
1703 NN Heerhugowaard
072 – 57 14 385
cc.mertens@quicknet.nl
Secretaris/Ledenadministratie
Thom de Vries
Pieter Soutmanlaan 35
1701MA Heerhugowaard
072-57 13 608
secretariaatomnisport@hotmail.com

Coördinator Senioren Fietsen
Frans Wit
Dorpsstraat 278
1722 EB Zuid Scharwoude
0226-315256
frans.wit@ziggo.nl
Publiciteit
Piet van der Meulen
Stationsweg 22
1702 AE Heerhugowaard
072-57 10 120
carpie@carpie.nl
Redactie
Remi Wielaard
Amatist 5
1703 AP Heerhugowaard
072 – 57 141 83
rwielaard@quicknet.nl

de OMNIBUS

OKTOBER-NOVEMBER 2020.
49e JAARGANG
NR: 462
IN DIT NUMMER:

3

BESTUURSPEN

4

ESTAFETTEPOMP

5

NIEUW(?) LID
ZOMER-WINTERSEIZOEN

6

TOCH NIET VAN SUIKER !

8

EEN NIEUW PAARD

9

FIETSEN IN CORONATIJD

10

GEFELICITEERD !
FIETSEN MET HERMAN

12

VAN HET SECRETARIAAT
TOERTOCHT VAN 4-8.

14

A’DAM STELLINGTOCHT

15

CLUBRONDE

18

FIETSEN IN NIEUW ZEELAND

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Omnisport Mobiel:
06-130 870 16
www.tcomnisport.nl

Wetenswaardigheden

Volgende Omnibus
verschijnt
eind november 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”.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.

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.
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

DE BESTUURSPEN

Je hebt zojuist de Omnibus ontvangen en kunt lezen over het merkwaardigste seizoen uit de

Omnisport geschiedenis, die inmiddels al bijna een halve eeuw beslaat. De Openingsrit hebben
we gereden en daarna hield het op. Door het corona virus mochten we niet meer fietsen.
Ja, individueel, maar niet op de bekende Omnisport manier. Dus werden eenzame
Omnisporters gesignaleerd op vrijwel alle wegen en fietspaden in onze provincie en zelfs
daarbuiten. Pas rond 1 juni mocht voorzichtig worden gestart in groepsverband onder de
inmiddels bekende restricties. En dan zul je altijd zien; het voorjaar én de zomer waren bij
uitstek geschikt voor het rijden van vele kilometers.
Sinds 1 juni wordt fanatiek gefietst op dinsdag- en donderdagen. Het is weer gezellig als vanouds.
Iedere dinsdag vertrekken meer dan 20 fietsers, soms zelfs tegen de 30, naar de polders rondom.
Ook op donderdag ligt het gemiddeld aantal deelnemers hoog, rond de 15.
Inmiddels hebben bestuur en stuurgroep hun gedachten laten gaan over het komende seizoen.
Zoals het er nu uitziet lijkt het programma op dat van dit jaar. Niet zo gek als je bedenkt dat de
plannen voor het huidige seizoen vrijwel alle in de corona vijver konden worden gedumpt.
Regeren is vooruitzien. Dus heeft het bestuur de datum voor de jaarvergadering vastgesteld op
vrijdag 8 januari 2021. Het is niet toevallig dat ik dat nu reeds meld. In het jaar 2021 hoop ik de
respectabele leeftijd van 80 jaar te bereiken. Als het over besturen gaat, of dat nu in de sport of in
de politiek is, mijn mening luidt: boven de 80 moet je ophouden, voordat je spontaan omvalt...
Dus op 8 januari 2021 treed ik af als voorzitter van TC Omnisport. Niet omdat ik het zat ben, maar
omdat een mens realistisch moet zijn. Nu word ik hier niet al te nerveus van, want ik denk dat
binnen TC Omnisport voldoende talent sluimert onder de jongeren en/of oudere jongeren.
Mocht je geïnteresseerd zijn in deze functie dan is elk bestuurslid onmiddellijk bereid met jou in
gesprek te gaan en kun je op die manier nog beter bepalen of deze eervolle en ook dankbare klus

wat voor je kan zijn. Het zou toch fantastisch zijn als op de komende jaarvergadering een heuse
verkiezing zou kunnen plaatsvinden.
Ik ben begonnen met de Omnibus. Daar wil ik ook mee eindigen. Want het zou de vereniging
sieren als meer leden dan nu kopij willen sturen naar de redactie. Elk fietsverhaal, of het nu gaat
over een lekke band, een koffiestop, een plaspauze, een mooie rit, een dodelijke inzinking, een
andere fiets, enz. is welkom. Ik kijk er alvast naar uit en inmiddels wens ik alle leden een corona
vrije, sportieve nazomer en idem najaar toe.

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

ESTAFETTEPOMP
In ere hersteld …………?

In de beginjaren van Omnisport bedacht iemand, ik denk dat het Co Zut was, de

estafettepomp. Hij had nog een oud fietspompje in de schuur, deze werd
aangekleed met een gehaakt blauwwit jasje (de originele kleuren van Omnisport).
Met dit kleinood wilde Co bereiken dat steeds een ander lid een verhaal voor de
Omnibus zou schrijven. Ik weet het niet precies meer hoe lang,maar het heeft vele jaren
stand gehouden. Soms was het pompje zoek of reageerde het aangewezen lid niet direct
op de vraag om een verhaal(tje) te schrijven. De ene persoon vindt, een verhaal schrijven
namelijk lastiger dan de andere. Maar vaak kom je er samen met een huisgenoot wel uit.
Want iedereen kan verhalen over zijn/haar hobby uit het geheugen opdissen.
Bijvoorbeeld over hoe je ooit begonnen bent met fietsen, wat je er zo leuk aan vindt, waar je zoal
geweest bent, wie je ontmoet hebt tijdens het fietsen en wat je aan bijzondere dingen
meegemaakt hebt. Of een verhaal over een specifieke tocht die je hebt gefietst. Tijdens onze
laatste stuurgroep toercommissie vergadering kwam dit ook ter sprake naar aanleiding van het
feit dat er de laatste tijd weinig fietsverhalen in de Omnibus meer staan. En dat het steeds
dezelfde personen zijn die de moeite nemen om iets te schrijven.
Tijdens de voortdurende Coronacrisis kon er lang niet in clubverband gefietst worden,
maar individueel werd er wel veel gefietst en foto’s van die fietstochten werden via
de DD What’s App groep gedeeld.
Met andere woorden; ook in deze schrale tijd maken we dingen mee, die we willen delen.
Dus……de estafettepomp moet terug. Dirk wist trouwens te melden dat het kleinood nog in
“levende lijve” bestaat, het ligt in de voorraadkast bij OSSA. En inderdaad ik heb hem gevonden!
Ik pak de draad als eerste weer op en geef de pomp daarna door aan onze herintreder Herman
Cnossen.

NIEUW (?) LID.

Mijn naam is Herman Cnossen en al eens lid geweest bij Omnisport. Toen veel plezier gehad en

gemaakt met Hans, Kees, Joop en nog een Herman. Een aantal keren was Remi er ook bij voor de
begeleiding van fietstochten o.a. vanuit Heerlen. Soms hadden we iemand nodig om de ratio in
de groep te behouden.
Kortom alleen maar leuke herinneringen, buiten het stukgaan wat altijd wel een keer voorkwam.
25 jaar geleden ben ik gestopt met fietsen, grotendeels door tijdgebrek. Twee opgroeiende
kinderen en een vrouw die ook werkte. Sporten ben ik wel blijven doen, hardlopen (dat was mijn
beleving anderen zagen het meer als sjokken) en tennissen.
Was intussen ook van baan veranderd waar veel tijd in is gaan zitten. Heb nog 3 jaar na mijn
pensioen doorgewerkt, leuk en interessant bedrijf , innovatief en een fantastische werkomgeving.
Opeens veel vrije tijd en moest deze voor mijzelf opnieuw indelen. Hou gelukkig van klussen en
ben daar naast ook wat vrijwilligerswerk gaan doen bij de tennisvereniging.
Conditioneel moest er ook nog wat gebeuren en kreeg 1 ½ jaar terug een race fiets te pakken,
oud beestje type bakfiets. Ben toen weer wat gaan fietsen en jawel, we begonnen het weer leuk
te vinden.
Na een tijdje alleen gefietst te hebben kwam ik erachter dat ik in mezelf zat te praten. Ik dacht
dat is niet goed, ik heb gezelschap nodig. Kees opgebeld voor de randvoorwaarden om lid te
worden van Omnisport, na veel wikken en wegen kreeg ik groen licht om mij te melden bij
OSSA.
Nu een aantal keren mee te hebben gefietst op dinsdag en donderdag is het gevoel
gewoon goed en hoop nog vele jaren fietsplezier te mogen beleven bij Omnisport

Groet Herman

ZOMERSEIZOEN WORDT WINTERSEIZOEN
Dinsdag/Donderdagochtend
’t ZOMERSEIZOEN ZIT ER BIJNA WEER OP

Daarom sluiten wij de zomerperiode van het dinsdag en donderdag fietsen op
donderdag 15 oktober a.s. weer gezamenlijk af in de kantine van “Össa”.

Iedereen is op deze morgen van harte welkom. Ook diegenen die op deze morgen niet willen of
kunnen fietsen nodigen wij uit om gezamenlijk een kopje koffie of thee te komen drinken.
Op deze morgen rijden wij dan en tochtje van ca. 55 km. Vertrek 09.00 uur aankomst ca. 11.30
uur.
Na de “In memoriam” Sluitingsrit op zondag 18 oktober a.s., starten wij op dinsdag 20 oktober
a.s. met het herfst- winterprogramma.

Vertrek iedere dinsdagmorgen om 10.00 uur vanaf “Ossa” voor een afstand van ca 60 km.(met
koffiestop)
Ook in de herfst/winter is het gezien de temperatuur en kwaliteit van de wegen prima fietsen in
deze periode van het jaar, daarom nodigen wij u uit, ook om u conditie in deze periode op peil te
houden, wekelijks aan deze gezellige tochten deel te nemen.
Groeten, Frans,Albert, en overige voorrijders.

“ WIJ ZIJN TOCH NIET VAN SUIKER !”.
een nazomer rit naar Ilpendam.

Op dinsdag 24 augustus verzamelden wij ons bij Ossa. Frans was afwezig

en had zijn taak keurig overgedragen aan Sam. Om stipt 9 uur vertrokken
we met zijn vieren . Vier ? Ja slechts vier en dat op de dinsdag. Met droog
weer en een matig windje vertrokken we naar het zuid oosten. Helaas reed
Hans lek in Avenhorn. Met vereende
krachten werd dit probleem opgelost .
Persoonlijk stond ik erbij en keek ernaar. Maar ik heb wel eerste
hulp verleend aan Hans die zijn scheenbeen had gestoten.
Onderweg kwamen we een merkwaardig bord tegen : “pas
op : nat bij regen “ ( huh ?) . Toen was het overigens nog/
weer droog. We reden een door Sam in Corona tijd ontdekte
nieuwe route : dwars over de golfbaan bij Purmerend. Er zijn
daar zelfs twee ongelijkvloerse kruisingen. En gelukkig
hebben we een helm op ivm overvliegende golfballen.
Vervolgens langs een sloot met de naam Middentocht. Dat is
van oudsher de grens tussen Purmerend en EdamVolendam.
Onze koffiestop was in Ilpendam. Het was daar heerlijk
rustig.. Daarna zijn we op mijn verzoek met het pontje over
gevaren en verder langs de kanalen gereden. Toen begon het
te miezeren en helaas bij Starnmeer ging het serieus
regenen. Dus onder de brug hebben we onze regenjasjes
aangetrokken. Gelukkig hadden we vanaf daar vooral wind
mee. Het werd helaas niet meer droog, dus we kwamen nat
maar voldaan na zo’n 85 kilometers weer thuis.
Wie waren er eigenlijk mee ? : Sam en Theo voorrijders en
Hans Vriend en ik volgers.
Al met al was het een mooie en rustige dinsdagtocht.

Carla

EEN NIEUW PAARD

Op een slecht moment schakelde mijn fiets niet meer naar
behoren. Dan kom je thuis en je probeert het te herstellen.
Eindeloos gepiel aan kabeltjes en stelschroefjes, niets helpt.
Tenslotte ben je het zat en je brengt je fietsje naar de vakman
en je hoopt er het beste van.
Blijkt het verbindingsstukje tussen frame en derailleur, een
zogenaamd patje, gescheurd. Help, help! Je derailleur had wel
tussen je spaken kunnen komen en een doemscenario flitst
door je hoofd. Gelukkig is niks gebeurd en een nieuw patje
kan besteld worden.
Wat ga je doen? Je kijkt eens op het internet en plots vergaap
je je aan allerlei buitengewoon kekke fietsen. Inmiddels vraag
je je af hoe oud je huidige fietsje nu is. Al vijf jaar... Je zou dus
nog zeker vijf jaar kunnen wachten. Maar dan ben je 85...!?!
Kun je dan nog wel fietsen?
Kortom, met een hoofd vol tegenstrijdigheden besluit je eens
te gaan kijken bij de fietsenwinkel. Moet je natuurlijk nooit
doen, is niet altijd verstandig, maar wel ontzettend lekker.
Dus een aantal uren later ben ik de gelukkige eigenaar van
een nieuw paard. Alles erop en eraan. Een mooie groep en
schijfremmen. Waar een ouwe knar al niet kinderlijk blij van
kan worden. En bovendien een uitstekend excuus om te
zorgen dat je nog jaren in goede vorm dient te blijven om
erop rond te toeren.
En m’n “oude” fiets? Het patje zit eraan. Hij wordt bevorderd
tot reserve fiets voor slecht weer en Noord-Hollandse
winterwegen.

Albert
Herrest

We wulle ’t oigelijk nag niet wete,
maar de zeumer die is vort
en we ziene alle dage
dat het gauwer donker wordt.
Maar koik nou ‘rs nei de kleure
van de bome met d’r blad,
spinnewebbe, paddestoele,
wat verlegen mooi is dat.

De netuur die maakt z’n oigen
alweer voor de winter klaar
en zo gaan we met z’n alle
lenigan nei ’t end van ’t jaar.
Maar …..al skoint in deuze dage
’t zontje ok meskien wat kort,
och, we wete dat het asen
toch opnuw weer voorjaar wordt.

Siem de Haan († 2015)

FIETSEN IN CORONA TIJD

Wij houden ons bij het fietsen natuurlijk aan de regels zoals die via het RIVM en de NTFU tot
ons komen. Dat betekent dat we de anderhalve meter regel respecteren. Dat geldt eveneens
voor de koffiestops.

Voor vertrek informeert de toerleider of en waar we terecht kunnen. Is het aantal te groot voor
het etablissement dan kiezen we een andere koffiestop. Theoretisch zou het kunnen betekenen
dat de groep in tweeën wordt gesplitst om naar verschillende koffie adressen te rijden. Dit laatste
is gelukkig nog niet voorgekomen.
Als via de overheid nieuwe maatregelen zouden worden uitgevaardigd, moeten we die volgen.
Maar nog altijd van het grootste belang zijn de spelregels, die altijd al golden. Henk Veul heeft ze
een tijd terug in de Omnibus geplaatst en ze zijn nog steeds hartstikke actueel.
Daarom staan ze hieronder nogmaals.

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.
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.

GEFELICITEERD

Een donderdag rit met maar liefst drie jarigen !
Een dag na de zomerstorm eind augustus reden we weer een prachtige rit naar Marken.
Het was stilte na de storm. Weinig wind en op het eind zelfs een flauw zonnetje.
In Marken werden we getrakteerd op koffie met appeltaart en slagroom. Heerlijk !
Hieronder de drie jarigen, waarvan de dame echt op deze dag jarig was .
Zo worden ze allemaal weer een jaartje ouder.

Carla

FIETSEN MET HERMAN

Na 4 weken niet aanwezig te zijn geweest door een heel leuke vakantie met veel mooi weer en

samen met Marianne lekker te fietsen zat, er op deze donderdag al een groep te wachten bij
Ossa. Ik hoefde me nog net niet voor te stellen, maar dat scheelde niet veel.
Toen het clubgebouw al lekker volstroomde, kregen we de melding dat we 2 jarigen hadden Cor
van L die jarig was geweest en Nico die de 29 e jarig zou zijn als ik het goed heb opgevangen. De
mannen zouden zorgen voor appelgebak en koffie dus moest op gezongen worden en konden we
ons opde traktatie gaan verlekkeren. Na de nodige begroetingen op corona afstand gingen we
vertrekken voor een rit rond 100 km . Onze voorrijders Sam en Cor stelden zich op , en de overige
20 ook, ik reed naast mijn oud collega buschauffeur Herman Cnossen en ja hoor daar gingen we
richting de Schermer. Herman vertelde me dat hij de vorige dag 2 nieuwe banden had geplaatst
en dat het er weer super uitzag en dat ze zo lekker reden nou inderdaad reden want in de
Schermer hoorde ik ineens een paar woorden naast me die echt niet in de kerk zouden passen
maar ons duidelijk moesten maken dat hij achter lek had gereden. Nou ja dat is gewoon pech

hebben waren de reacties en dat gebeurde wel meer enzovoorts Tijdens het afmonteren en
opmonteren bleek dat de bandjes zo strak zaten dat zelfs de sterksten bij ons het niet lukten op
normale manier de band er weer op te krijgen. Maar ja de nood was hoog en tijd drong want het
appelgebakje stond in Marken te wachten en gelukkig zei Andre,let op ik heb nog een
bandenknechtje en ja hoor in een zucht zat hij erom.
Maar ja toen moest er nog lucht in geen probleem, zei Herman ik heb een perfecte pomp maar
het ging niet zoals hij wilde en begon steeds kalmer te worden nou is dat meestal geen goed
teken dat weet ik nog dat ik af en toe met hem voetbalde en toen kwam Sam nog even kijken met
zijn lange adem pomp maar ook dat ging op dat lange ventiel niet zo goed.
Maar met dit soort klussen is er altijd wel hulp en kwam Paul met zijn zilveren pomp tevoorschijn
( ik dacht eerst dat een dure blokfluit was) en kreeg er wat lucht in toen nog even met de pomp
van Herman wieltje erin, klemmetje vast en gaan. De band was niet echt op 6 of 7 bar maar het
ging wel weer. We reden een mooie gestrekte route door de dorpen en de wind was er vandaag
ook niet dus blijer kan je niet worden. Kijk eens aan Monnickendam in zicht maar wat is dat nou
een wegomlegging en de fietsers oversteken is dat nou wel nodig dachten we en na 20 meter het
was nodig de verkeersregelaar had het gelijk druk en dacht dit wordt de dag van mijn leven wat
gingen die gasten op die racefietsen nou doen , nou ja die zeiden sorry en gewoon omdraaien en
naar het oversteekpunt het was ook wel een heel klein bordje waarop stond dat je over moest
steken dus dat konden ze ons niet kwalijk nemen toch.
Maar ja tijdens dat oversteken hoorde ik naast me weer die woorden die ik een uurtje eerder
ook al gehoord en die echt niet in een kerk zouden thuishoren, maar ja als je dat durft net
voor de grote kerk in Monnickendam dat is vragen om problemen. En ja hoor weer achter
lek dit was toch niet te filmen zei Herman , ik zei nog zal ik een foto maken? Maar ja
aanpakken die pomp lucht erin en hup richting Marken waar daar was koffie en appelgebak
zei ik nog. Helaas we stranden met dezelfde achterband in een bushokje net buiten
Monnickendam wel toepasselijk,twee oud buschauffeurs met een beteuterd gezicht in een abri.
We hadden de groep al doorgestuurd, dus alle tijd om de boel te repareren maar dat viel nog
tegen, eerst een band met een hoog ventiel geplaatst maar toen het buitenbandje erom moest
met pure handkracht, viel dat tegen zo met die hoge velgen. Toch maar even een bandenlichter
er tussen voor dat laatste stukje buitenband erop te krijgen dat lukte ook wel maar de
binnenband was weer lek!!!! Nu hadden we nog mijn reserve band met een laag ventiel maar ja
iets anders hadden we niet dus proberen maar helaas dit ventiel vond de combinatie niet prettig
en besloot er niet aan mee te werken. Tja wat nu, ik zei er is vast wel een fietsenzaak in
Monnickendam daar ga ik even heen en inderdaad de zaak was 500 meter verder in het centrum
dus 3 banden gekocht 2 met een lang ventiel en 1 voor mijzelf met een korte. Herman zat vol
verwachting te wachten in het bushokje waar al 4 bussen waren gestopt om te vragen of hij echt
niet mee wilde. Nu gingen we ons niet meer laten pesten wat dacht die achterband wel, ons de
koffie en een appeltaart door de neus boren!! Hup binnenband erin buitenband erom nou ja bijna
en nog eens bijna en toen met een vloek en een zucht zat hij erom. Ondertussen had ik Sam Vlaar
al gebeld dat wij niet zouden komen, wij zouden in Monnickendam wel een bakkie doen met een
appeltaartje Gezellig een bakkie aan de haven lekker even in het zonnetje dat hadden we wel
verdiend. Na de koffie hup gas erop en richting huis bij Alkmaar. Herman de afslag naar Heiloo
en ik naar HHW toch nog de 100 km erop gereden en 14:15 uur weer thuis.
Een vraagje van Herman weet iemand waar je een bandenknechtje kan kopen het mag gerust
wel een dure zijn….. Groeten Wen Ganzevoort

VAN HET SECRETARIAAT
Ledenbestand
Twee leden hebben hun lidmaatschap opgezegd en drie leden hebben hun
lidmaatschap opgezegd en zijn donateur geworden. Omnisport telt nu 75
leden. 56 leden zijn ook lid van de NTFU.
Aftreden voorzitter
Ingevolge de statuten is onze voorzitter Albert Besuyen in 2021 (jaarvergadering) aftredend. Hij
heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen. Albert is sinds 1 januari 2010 voorzitter van
Omnisport.
Nieuwe voorzitter
Omdat Albert Besuyen zich niet herkiesbaar stelt moeten we omzien naar een nieuwe voorzitter.
Heb je belangstelling en wil je weten wat de functie inhoudt, ga dan eens praten met Albert.
Wil je je kandidaat stellen, laat het weten aan de secretaris.
Jaarvergadering 2021
De jaarvergadering wordt gehouden op vrijdag 8 januari 2021.
NTFU
Het lidmaatschapsjaar van de NTFU loopt van 1 januari t/m 31 december. Mocht je lid
willen worden of je lidmaatschap willen opzeggen, geef dat uiterlijk 20 december door
aan de secretaris.
De NTFU heeft laten weten in 2021 geen contributieverhoging door te voeren.

TOERTOCHT VAN 4 AUGUSTUS
MET ALS KENMERK: “DE 3 k’s “.

Ja wat zal ik nu met deze kop bedoelen, maar dat zullen de belangstellenden wel lezen in het

verslag.
Om 9 uur vertrokken we met mooi weer met ca 20 fiets-liefhebbers onder de bezielende leiding
van Frans en Sam, de vriendelijke voorrijders. Ze hadden weer een mooie tocht voorbereid door
ons mooie NH.
Sam is de meest vriendelijke, want hij kent zeker veel tegenmoet rijdende mensen. Hij zwaait
altijd hoog met zijn hand en veel mensen zwaaien dan terug. De Fam. Vlaar had vroeger een goed
lopende bakkerszaak aan de middenweg in HHW, maar ik wist niet, dat ze zo’n uitgebreide
klantenkring hadden in NH.
We fietsen via de Lepelaar in ZS om het nieuwe onderkomen van schrijver te bewonderen. De één
noemt het een woonwagen, de ander een Tiny-house en de 3e zegt: met 3 jaar is het op.(KM) Het
is echter met een doordachte visie door ons neergezet en is een CHALET, een zorgwoning voor

onze oude dag. Ons huis is overgedragen aan onze jongste dochter met haar gezin en zei nemen
de 1e zorg over als dat nodig zou zijn. Hopen dat dat nog lang duurt.
Verder via Oudkarspel en door het centrum van Waarland, langs cafe De Posthoorn, wat was daar
altijd een mooie kermis, ik heb daar toen van genoten. Via de Weel, waar vroeger het gezin
Bakker woonde met 22 kinderen van één ouderpaar, er was toen nog geen TV, naar het Veld door
de mooie Rijderstraat ri. de Moerbeek ( in de volksmond de Morrebok) het mooie polderland in.
Via het Postbodepad ri. Barsingerhorn waar we langs een cafe Fortuin fietsten, in het verleden
stond daar een heel groot orgel op het toneel wat zondag’s middags werd bespeeld. Ik ben daar
toen nog eens geweest met mijn ouders als kind zijnde.
We fietsen verder naar Schagen en door het centrum via een prachtig fietspad naar de WestFriese
Omringdijk, bij ons allen bekend, maar weet U ook dat deze dijk 126 km lang is. Mijn fietsgezel
Thom en ik gingen uit van de koffiestop in ’t Zandt. De leiders hadden echter andere plannen en
we fietsten weer naar het zuiden. Via de St. Maarten was de stop bij de Goudvis, waar 3 bekende
fietsers al aan de koffie zaten.
Na de koffie ri. Petten, over het prachtige fietspad van de Dijk, wat was de aanleg toch een groot
Huzarenstuk van onze natie, naar Camperduin en de duinen in.
Nu komt de uitleg van de K’s. Bij 1e kruising gingen we r.a. en via het zwaaien van Sam en
roepende informatie werden tegenliggers( en het was druk) geattendeerd op onze groep.
Een oudere dame , die ons tegenmoet fietste zei: Wat doen jullie dat KEURIG , de 1e K.
Onze neuzen krulden gewoon. Over datzelfde fietspad ri. Berenkuil en halfweg kwamen we
een duo fiets tegen en daarachter een man, die KWAAD , de 2 K, naar ons reageerde,
waarom geen idee. We fietsten keurig achter elkaar en Sam zwaaide weer heel vriendelijk.
Linksaf bij de Berenkuil en einde r.a. richting Bergen aan Zee. Over een paar heuveltjes van de 3e
categorie (kuitenbijters) ri. het oude Bio vakantie-oord (bekend van vroegere collectes in de
Bioscopen) en hier ervoeren wij de 3e K. Wandelaars hielden een erehaag en KLAPTEN
(applaudisseren) voor onze stoere fietsgroep.
Na een plaspauze ri. Bergen/Egmond en halverwege het mooie fietspad door de weilanden en via
de Groeneweg naar Alkmaar. Via de bekende route langs de Hogeschool ri. Koedijken via de
oudste vlotbrug langs molen “De Gouden Engel” naar de nieuwe vlotbrug, daar r.a. richting
Geestmerambacht. Op het eind kom je dan langs de nieuw aangelegde natuur-begraafplaats
“Geestmerloo”. Na je afscheid van deze wereld kun je daar voor eeuwig liggen. De eerste, die
daar zou komen mocht er gratisliggen volgens de mare. Niemand stond echter te dringen. Het is
een prachtig park geworden, waar het goed wandelen is.
We naderen het einde van een mooie fietstocht door het Westfriese land. We hebben bijna alles
gezien: weilanden, mooie dorpjes, de zee en het prachtige duingebied.
Bij de rotonde ri. HHW kregen we de bekende Franse afscheidsrede en ging ieders zijns weegs.
Beste voorrijders en ook de achterste fluitist bedankt, ik denk mede namens alle fietsers, weer
voor deze mooie tocht.
Ik was op tijd thuis voor mijn omelet en tukje daarna.

Piet Zut

AMSTERDAMSE STELLINGTOCHT
Zaterdag 15 augustus.

Het is 6:00 als de wekker afgaat. Spullen pakken, fiets op de auto en ri

Heerhugowaard om Willem (Vodde) op te halen. Dan ri Assendelft waar we
gaan starten. Daar voegt ook Dirk (Voskamp) zich bij ons. Met z’n drieën
vertrekken we net even voor 8:00 uur voor de “Amsterdamse stelling” tocht.
Volgens Dirk 132 km. Het weer werkt prima mee. Na de hittegolf van voorgaande week is het nu
zelfs mistig en weinig wind. Ook loopt de temperatuur deze dag niet zo hoog op.
Na 3 km is daar al de eerste wegomlegging. De doorgaande weg
door Westzaan is afgesloten. We worden omgeleid langs de
Nauernase vaart richting de Westzanerdijk. Een prima geasfalteerd
fietspad. Moeten we er misschien wel inhouden, want de
dorpsstraat door Westzaan is er één van straatsteentjes en veel
kuilen. In Zaanstad gaat we buitenom. Niet door het centrum met
veeldraaien en keren. Een prima route met weinig stoplichten. In
Amsterdam Noord rijden we ook deels over het industrieterrein. Niet het mooiste stukje wat nog
enige aanpassing vergt. Via de Schellingwouderdijk komen we aan de voet van de
Schellingwouder brug. Na deze brug laten we de afslag naar IJburg links liggen en gaan we via de
Diemerdijk en Jan Kerstenpad tussen de schapen door naar Muiden om vervolgens langs de
Vecht naar Weesp te fietsen waar we even voor half tien café Het Helletje bereiken.
De eerste 43 km zitten er op, we zijn iets te vroeg. De kroegbaas moet dan nog arriveren,
maar al snel genieten we op het terras van een heerlijk kopje
koffie. We vervolgen onze tocht langs de kleine en smalle weg
langs de Vecht. Het is gelukkig nog vroeg, dus nog weinig
verkeer.
Dan ri Driemond en langs het water De Gein naar Abcoude. In
Abcoude gaan we buitenom om vervolgens niet over de A2 te
gaan, maar via een tunneltje er onderdoor. We passeren
wederom een stelling en via Stokkelaarsbrug langs het water
De Waver naar het pontje bij Nessersluis. Langs de Amstel via
Uithoorn wordt precies om 12:00 uur Leimuiden bereikt. Op
het terras is nog genoegplaats om ons broodje op te eten en iets te drinken. We vervolgen de weg
langs de ringvaart, de Westeinderplassen naar Rijsenhout. Wat opvalt zijn de vele bootjes,
sloepen, jachten en weet al niet meer op het water. Het lijkt wel drukker op het water dan op het
fietspad.
Via Hoofddorp, opnieuw langs een van de stellingen gaat het ri Halfweg, Vijfhuizen, Spaarndam ri
Pont Buitenhuizen. Door een kortstondig oponthoud misten we net de pont, maar dat gaf ons
even de gelegenheid om de tocht even door te spreken over mogelijke kleine aanpassingen.
Dirk ging ri IJmuiden en wij legden het laatste stukje naar Assendelft af. Om precies 14:30 en
132,9 km waren we bij het startpunt van die morgen. De stellingronde is een hele mooie rit, die
zeker in het programma van Omnisport moet blijven. Moet wel eerlijkheidshalve zeggen dat we

bij geen enkele stelling zijn gestopt. Maar ja daar zijn we dan ook toerfietsers voor, oog voor de
weg en de km’s en niet direct voor ons nationaal erfgoed.
Groeten,

Hans Hes.

DE CLUBRONDE

Naar Overijssel, Drente en Friesland.

In tijden van Corona waarin bijna alle evenementen afgelast

zijn of worden , was het bijzonder dat de Clubronde( net als de
Tour de France) toch door kon gaan. Met 22 personen
vertrokken we op dinsdag 8 september vanuit Heerhugowaard
naar Steenwijk.
De weersvoorspellingen waren van te voren steeds heel goed
voor onze drie daagse Clubronde. Maar helaas, de mooie
voorspellingen kwamen niet helemaal uit. ( de tweede dag
helemaal niet ) .
De eerste dag vertrokken we met motregen vanuit ons corona
proof Fletcher hotel in de Bult. Een prachtige omgeving en
gelukkig werd het na enige tijd droog. Uiteraard reden we over de mooiste wegen en paadjes.
Soms een klein stukje onverhard. Veel dank weer voor onze onverschrokken voorbereiders Ary,
Piet en Hans.Zij hebben alle routes voorgereden in nog slechter weer dan wij hadden. De route
ging dwars door het DrentsFrieseWold met als bestemming Appelscha. Aldaar werd er koffie en
thee gedronken, met daarbij appeltaart, broodjes kroket, frikandel en nog meer lekkers. Op de
terugweg gingen we weer door het DrentsFriese Wold. Helaas ontstond er een valpartij na een
moeizame passage van een grote vrachtwagen. Hans viel en Piet viel er overheen. Er werd wat
gejodeerd en pleisters geplakt en gelukkig konden we weer verder fietsen. In het wiel van Piet
bleek een slag te zitten : klusje voor Bram dus. Er bleek een scheur in de velg te zitten, dus Bram
heeft er later een ander wiel ingezet. Na aankomst en douchen ( en evt. Tour de France
kijken) verzamelden we ons in de bar. Plotseling kwam de bedrijfsleider enigszins in paniek
naar ons toe : er was een probleem . De afzuigkap in de keuken was kapot en door een of
ander beveiligingssysteem kon er niet gekookt worden. Ook de oven deed het niet. Wat nu ?
Tachtig kilometer fietsen en dan geen
avondmaaltijd ? Het leed werd verzacht door
diverse schalen bitterballen die gretig aftrek vonden bij de hongerige fietsgroep. Uiteindelijk
werd er door het hotel Chinees besteld en konden we om 19.30 uur eindelijk gaan eten. Het
smaakte prima en het toetje ( wel uit de keuken) was echt een verrassing.
De tweede dag vertrokken we met bewolkt maar wel droog weer. Alle kettingen werden door
Bram voor vertrek even gesmeerd. Hulde weer voor
onze technische man Bram.Al snel kwam het eerste
hoogtepunt van de dag : onderweg kwamen we bij
het Lindepad dat ivm veiligheid was afgesloten.Dat
gold blijkbaar niet voor dezeOmnisporters. De fietsen
werden over het hek getild en zelfklommen we er ook
overheen. Het was wel een erg mooi pad . Ook
verderop was het weer prachtig : een smal fietspad
met veel bruggetjesin de Weerribben. En wat wonen
daar veel kunstenaars. Daarna dronken we koffie met
taart (van Omnisport) in Kalenberg. Helaas begon het
toen te regenen en…… het werd niet meer droog. Elk
nadeel heb z’n voordeel : het was niet druk met
andere fietsers. De tweede stop was in het totaal
uitgestorven dorp Sint Jansklooster. We hebben daar
wel weer heerlijke gerechten genuttigd . Later bleek

dat dankzij de komst van Bram en Ank eerder die dag we daar konden zitten. Ze waren ons
vergeten. Dat was echt heel vervelend geweest : helemaal nat en dan een gesloten restaurant.
Na het eten en drinken gingen we weer dapper verder door de regen. Tweede hoogtepunt van de
dag was de vaartocht met een pontje: fietsveer Jonen. Het deed mij erg denken aan Juinen ( Koot
en Bie ). Ivm Corona mochten er maar 8 ipv 24 mensen op het pontje. Gelukkig beschouwde de
schipper ons als 1 fietsfamilie en werden we in twee keer
overgezet. Helemaal nat en modderig kwamen we uiteindelijk
aan in ons hotel. We hadden ruim 100 km. gefietst.
Deze avond ging het wel goed in de keuken. Zo aten we de
schnitzels en de vis van de dag ervoor. Met weer een heerlijk
toetje. Sommigen gingen daarna nog klaverjassen of keezen.
En toen kwam alweer de laatste dag . Het was droog en zonnig
weer. Dat werd na een regenachtige dag extra
gewaardeerd.Het werd weer een geweldige tocht, nu naar het
Dwingelder veld. In deze tocht zaten twee toeristische
hoogtepunten : de radiotelescoop in Dwingeloo en de
hunebedden. Als je in Drente bent dan moet je natuurlijk wel
een hunebed bezoeken. Deze dag kwamen we op de smalle
fietspaadjes regelmatig bang kijkende mensen tegen op hun
elektrische fiets. Maar ook enthousiastelingen die telden met
hoeveel we wel waren. Of ze zeiden dat de Tour de France in
Frankrijk is. Of dat zo’ n smal paadje niet bedoeld is
voor wielrenners. Of ze gingen voor de zekerheid ( en
veiligheid ) maar even aan de kant staan. Vriendelijk
groeten doet het altijd ( meestal) wel goed. De
koffiestop deze dag was in Spier.( toch echt wel vlak bij de Vamberg…) We zaten daar
heerlijk op het terras.
We hebben uiteraard een deel van het commissaris Cramerpad gereden ( het mooiste fietspad
van Drente 2017 ) . Later reden we langs de Johannes Post kazerne waar op dat moment
schietoefeningen waren. Gelukkig waren we geen rijdende schietschijven. Deze dag reden we 80
km.
Tot slot was er nog een afsluitende speech van onze voorzitter, waarbij iedereen hartelijk
bedankt werd : de organisatie, de volgauto, de voorrijders , de aangever van tegenliggers en
natuurlijk alle deelnemers. En : nul lek !
Al met al was het een prima en gezellige
Clubroute in de omgeving van
Steenwijk.Nederland is echt heel mooi.

Carla Aalders
P.S. Tijdens het schrijven van dit
stukje kwam ik een artikel tegen van
de fietsersbond . Voor de
geïnteresseerden.
Iets om over na te denken
https://www.fietsersbond.nl/nieuws/tips-van-wielrenners/

FIETSEN IN NIEUW ZEELAND
De Otago Rail Trail

In februari van dit jaar waren Hetty en ik op bezoek bij familie in Nieuw Zeeland.

De Coronacrisis was nog beperkt tot China en Zuid Korea, dus we maakten ons niet
al te veel zorgen. Achteraf waren we blij dat we begin maart
weer thuis waren, toen het virus in alle hevigheid ook in
Europa los barstte.
NZ bestaat uit twee grote eilanden en wij verbleven op het
Zuidereiland niet ver van Christchurch. Naast het
familiebezoek namen we de gelegenheid te baat om dit
schitterende eiland met een huurauto te verkennen.
Tijdens deze 10 daagse tocht hebben we genoten van
adembenemende natuur, puike B&B adressen en weldadige
rust.
Woensdag 19 februari hadden we ingepland voor het fietsen
van een deel van de Otago Central Rail Trail. Dat is een
fietsroute van 150 kilometer van Middelmarch in het
zuidwesten naar Clyde in het centrum van de provincie
Otago.
De route volgt een niet meer bestaand spoortraject.
Die spoorweg werd gebouwd om de goudzoekersstadjes te

bevoorraden met proviand, gereedschap en uiteraard mensen die daar het goud gingen delven.
In 1990 werd het spoor opgeheven omdat het economisch geen meerwaarde meer had
De goudaders waren al lang uitgeput en in de
provincie Central Otago waren inmiddels
de landbouw en schapenhouderij de
belangrijkste inkomstenbronnen.
Langs de route zijn veel oude stationnetjes,
viaducten en bruggengerestaureerd en in
verschillende plaatsten langs de route
profiteren restaurantjes en B&B adressen van
de duizenden fietsers die jaarlijks de route
fietsen.
Wij logeerden in een historische B&B in het
plaatsje Clyde; dinsdag 18 februari kwamen
we daar aan en de volgende dag stond onze
fietstrip op het programma.
De organisatie en fietsverhuur “Bike it
now”organiseert de trip vanuit Clyde en is gezeteld in de straat achter onze B&B. We konden er
na het ontbijt lopend naar toe.
Een aantal mensen stonden bij de fietsenwinkel te wachten en na de bevestiging van
onze inschrijving konden we een MTB gaan uitzoeken. De trail is namelijk niet op
gewone- of racefietsen te doen omdat je continu over gravel wegen en paden fietst.
Hetty had een MTB met trapondersteuning geboekt en ik eentje zonder.
Verder waren de fietsen uitgerust met een grote zadeltas en twee bidons.
Uiteraard hoorde een helm ook tot de uitrusting.
Het weer was goed, zonnig en flink warm (rond de 30 graden), wel een pittige wind,
die we zowat de hele route tegen zouden hebben.
Nadat we de fietsen gepast en uitgeprobeerd hadden
gingen die op een fietsaanhanger, want we werden
naar een punt, op de route gebracht vanwaar we plm.
60 kilometer terug naar Clyde moesten fietsen.
Omdat je hele stukken door de wildernis fietst werd
ons dringend aangeraden genoeg water en wat te
eten mee te nemen en ons vooral goed te beschermen
tegen de zon.
Met twee busjes werden de deelnemers, een
gezelschap van Belgische, Duitse en wij als enige
Nederlandse toeristen via prachtige wegen naar Ida
Valley, midden in de rimboe gebracht. Daar startten
we bij kilometerpaal …… met de route.

De organisatie had een telefoonnummer opgegeven voor
eventuele noodgevallen (pech)
en een optie om opgehaald te worden in het plaatsje Ophir
halverwege de route, mocht het niet meer gaan. Maar
zover wilden we het natuurlijk niet laten komen!
Nadat we gestart waren kwamen we al vrij snel bij een
onverlichte tunnel, die was gelukkig niet zo lang. Een
aantal kilometers verder volgde een tweede tunnel die wat
langer was en met een bocht erin, zodat je de uitgang aan
de andere kant niet kon zien. Daarom namen we het
zekere voor het onzekere en gingen lopend door de tunnel.
Volgens het hoogteprofiel zaten we bij de start op
ongeveer 400 meter hoogte en zouden we bijna continu
terug dalen tot een hoogte van rond de 100 meter. Daar
was echter niet veel van te merken, waarschijnlijk door de
sterke tegenwind en voor m’n gevoel gingen we af en toe
toch een stukje omhoog. Verder was de route ronduit
prachtig (zie foto’s) en namen we alle tijd om lekker
ontspannen te fietsen, van de natuur en de omgeving te
genieten en regelmatig even te stoppen om wat te eten,
drinken en uit te rusten.
Om half vijf waren we terug in Clyde en leverden we onze
fietsen weer in bij Bike it Now.
De fietsen en helmen dik onder het stofzand van de route. Het was een bijzondere
ervaring.

Willem Vodde
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