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Wetenswaardigheden

Volgende Omnibus
verschijnt
eind mei 2021.

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

De jaarvergadering 2021 is gehouden van 1 t/m 10 maart 2021.

Zoals bekend is onze voorzitter Albert Besuyen in 2021 aftredend en stelt zich niet herkiesbaar.
Wen Ganzevoort heeft aangegeven belangstelling te hebben voor het voorzitterschap.
In de jaarvergadering (punt 9 van de agenda) vond, ingevolge artikel 10, lid 1 van de Statuten,
een bestuursverkiezing plaats.
Drieënveertig leden gaven per e-mail te kennen geen bezwaar te hebben tegen het
bestuurslidmaatschap van Wen.
Er werden geen tegenstemmen uitgebracht en er waren geen onthoudingen van stemmen.
Daarmee is Wen benoemd tot bestuurslid; het bestuur is weer voltallig.
Ingevolge artikel 12, lid 1, van de Statuten kiest het bestuur uit zijn midden de voorzitter.
Het bestuur heeft unaniem Wen Ganzevoort tot voorzitter gekozen.
Albert heeft het stokje inmiddels overgegeven aan Wen.
Wen, van harte gefeliciteerd en welkom in het bestuur.
I.v.m. de coronamaatregelen nemen we later op een goed moment en op gepaste wijze afscheid
van Albert.

Bestuurspen

in het post-Besuyen tijdperk

Bij het verschijnen dan dit nummer van de Omnibus is er in korte tijd toch weer veel gebeurd.
Om te beginnen zitten we nog steeds met het Coronavirus opgescheept maar lijkt de eindfase
hiervan in zicht nu steeds meer mensen zijn ingeënt. Hopelijk nog eens versterkt door het
remmende effect dat de lente, net als vorig jaar, heeft op de verspreiding van het corona-virus.
Wie weet hebben we al weer eens in een groep gefietst.
Op het moment van schrijven is er nog nauwelijks sprake van versoepeling van de beperkende
maatregelen. In ieder geval gaat de Openingsrit, de Snerttocht, op 6 maart niet door en bleef de
opening van het seizoen beperkt tot de registratie van onze fietscomputers.
Wat ook niet door gaat,( op het moment van schrijven al wel bekend) zijn de jaarlijkse
sponsortochten van de Stichting Samuel en de Stichting Nut. Wat wel door gaat is de financiële
ondersteuning van Stichting Nut van allerlei verenigingen en stichtingen op gebied van sport en
spel in Heerhugowaard.
Een derde, maar daarmee niet minder belangrijke verandering is het aftreden van Albert Besuyen
als voorzitter van Omnisport. Ik heb nooit een andere voorzitter gekend. Hij zit er nu ruim 10 jaar
en wilde graag voor zijn 80ste levensjaar het stokje doorgeven. Het bestuur heeft gelukkig met
redelijk gemak een opvolger kunnen vinden in de persoon van Wen Ganzevoort. Voor velen
al een bekende binnen de gelederen van Omnisport en iemand die naar verluid zijn sporen al
heeft verdiend op bestuursgebied.
Albert, namens de rest van het bestuur en alle leden van Omnisport wil ik je bedanken voor
alles wat je gedaan hebt. Ik heb je leren kennen als een rustige en gedegen voorzitter, die
oog had van wat er in de vereniging gebeurde en waar nodig ook de richting wist aan te geven.
Wen van harte welkom binnen het bestuur en we hopen nog lang van je te kunnen genieten, want
jij bent nog lang geen 80.
Wat zeker niet vergeten mag worden is het afscheid wat we hebben genomen van de stuurgroep.
De stuurgroep was in belangrijke mate verantwoordelijk voor de toertochten op de zaterdag of de
zondag. Met het dalen van het ledenaantal en de ervaring die de meeste deelnemers aan de
tochten hebben, heeft de stuurgroep aangegeven zich overbodig te voelen. Willem Vodde, Henk
Veul en Dirk Voskamp, de laatste Mohikanen van de stuurgroep, hartelijk dank voor wat jullie (en
ook eerdere leden van de stuurgroep) altijd vol enthousiasme gedaan hebben. Het bestuur zal
trachten deze taak nu verderop zich te nemen.
In dat kader wil ik graag Sam Vlaar verwelkomen als nieuwe voorrijder op de dinsdag-donderdag.
Dan blijft er nog over dat we met de jaarvergadering een heel bijzondere primeur hebben gehad
in de geschiedenis van Omnisport: Van 1-10 maart hebben we de jaarvergadering over 2020
gedaan in digitale vorm , maar zonder moeilijke technische snufjes als Zoom of MS Teams. Alle
leden kregen op 1 maart per mail (of post) de Agenda toegestuurd met uitleg per agendapunt.
Iedereen had tot 10 maart de tijd om te reageren en het bestuur heeft dat verder verwerkt en
waar nodig teruggekoppeld.

Tenslotte is er nog een punt uit de jaarvergadering waar ik hier verder vooral niet op in wil gaan:
De WBTR,: De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspositie. Wie het snapt mag het zeggen. Voor mij is
het de ultieme vorm van regelgeving en betutteling, beter bekend als bureaucratie.
Komt er toch nog wat achteraan: Op 1,2 en 3 maart ’21 is de Clubronde in Oud-Loosdrecht. Er zijn
12 kamers in optie genomen in het Fletcher hotel aldaar en het zou prachtig zijn dat dit weer
gewoon kan. Wie weet is iedereen gevaccineerd en het corona-virus heel ver weg.
Piet, ook namens Wen, Frans, Kees en Thom.
PS Grote complimenten voor onze secretaris Thom de Vries. Hij heeft verreweg de meeste
voorbereiding gedaan van alle boven beschreven zaken. Vooral het organiseren van de
Jaarvergadering 2010. Heel veel petjes af

VAN HET SECRETARIAAT
Ledenbestand

Jan de Haan heeft zijn lidmaatschap opgezegd. TC Omnisport heeft nu 71 leden en
4 donateurs. 54 leden zijn ook lid van de NTFU.

Duinkaart PWN

Denk aan het kopen van je duinkaart voor 2021.

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

TC Omnisport Heerhugowaard
Voorzitter: Albert Besuyen
Bastion 46

1705 MS Heerhugowaard
e-mail: albert.besuyen@quicknet.nl

31 maart 2021
Geachte heer/mevrouw,
AAN DE STICHTING NUT
Geacht bestuur van de Stichting NUT,
Bij corona kun je aan twee dingen denken: de lichtkrans rond de zon tijdens
een zonsverduistering, of de pandemie die ook ons land en zeker WestFriesland teistert. In het eerste geval is de wereld enige tijd duister, in het
tweede geval is er duidelijk sprake van angst, somberheid en zelfs ziekte.
De jaarlijkse fietstocht van de stichting NUT in samenwerking met TC
OMNISPORT zal ook dit jaar om redenen van de corona pandemie geen
doorgang vinden. Geen vrolijk bericht.
Daarom is het zo fantastisch dat wij als vereniging ook dit jaar een
ruimhartige bijdrage mochten ontvangen namens de Stichting NUT. Hartelijk
dank daarvoor. Het betekent voor ons een zichtbare stralenkrans die is
ontstaan in weerwil van wat voor soort corona dan ook.
Een stralenkrans afkomstig van de Stichting NUT. Het kan bijna niet beter!
Namens het bestuur van TC Omnisport,
Albert Besuyen

A. Besuyen

TOCHTENPROGRAMMA APRIL EN MEI

Wederom is het zeer de vraag of deze tochten in groepsverband
gefietst kunnen worden. Desondanks toch deze aankondiging.
Zondag 11 april:

45of 25 Dorpentocht en Buurten tocht.

Deze hele mooie tocht voert ons voornamelijk door Westfriesland en Waterland.
Laat je niet afschrikken door de lengte, want het is eigenlijk een must om al die dorpen en
buurtschappen te doorkruisen.
De korte versie door vnl. Westfriesland is ook zeer de moeite waard.
De koffiestop is, denk ik, ook dit jaar weer in Wognum en als het goed is komen de deelnemers
van de korte versie daar aan als de anderen hun koffie (bijna) op hebben.
De langste versie houdt ergens in Waterland nog een 2e korte pauze langs de kant van de weg.
Ik denk dat het een ritje wordt om nog eens na te fietsen. Doe dat dan.
Als het weer hetzelfde wordt als de afgelopen jaren zit ook dat goed en kunnen we van een mooi
voorjaarszonnetje genieten.
Er zijn 2 afstanden te fietsen:
-125 km. Toertocht vertrekt om 8.00 uur en de toerleider is Sjaak Bleeker,
tel. 072- 5714975. Zijn medewerker is: Frans Wit.
-75 km. Toertocht vertrekt om 10.00 uur onder leiding van Piet Pranger, tel. 072-5743600
en hij heeft de medewerking van Niek van der Laan.

Zondag2mei : Duinstreektocht.
Daar zijn ze weer de Duinstreektochten welke we al heel vaak gereden hebben. Natuurlijk dus
door het duingebied en als het meezit kunnen we genieten van de bloemenpracht die onderweg
te zien is. De tulpen en hyacinten velden staan hopelijk nog in bloei. De langste versie zal richting
Den Helder gaan en de korte versie heeft als verste punt Camperduin. De toerleiders kunnen
echter nog wat aanpassingen doorvoeren waardoor de oude routes worden gewijzigd. Geniet er
van en kom massaal naar deze tochten.
De 2 afstanden zijn:
-120 km. Deze tocht vertrekt om 08.30 uur en staat onder leiding van Sjaak Groot,
tel. 0226-353495. Hij heeft assistentie van Cor van Langen.
-75 km. Zij gaan om 10.00 uur op de fiets onder leiding van Piet Pranger, tel. 072-5743600 en zijn
assistent is Niek van der Laan.

Zondag 17 mei:

Rondje Bloemendaal

Een nieuwe tocht in ons weekend programma. Niet voor iedereen, want in grote lijnen is deze
tocht eerder al eens op de dinsdag gereden. Het wordt een afwisselende tocht door duinen en
polders. De rust is dan wel weer gekeerd na het formule 1 spektakel. Een tochtje over het
Noordzeekanaal is altijd de moeite waard.
De leiding is in handen van Sam Vlaar, tel 072 5741079 en naaste medewerker dient zich op de dag
zelf wel aan.
We starten om 8.30 uur voor deze 110 km tocht.

Willen de toerleiders tijdig overleggen met hun medewerkers over het
voorrijden van de tochten?
Door de week fietsen:
Alle dinsdagen
gezamenlijke toertocht van circa 80 km.
Toerleider is Frans Wit tel. 0226 315256.
Vaste medewerkers zijn: 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

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

Attentie “Clubronde woensdag 1,
donderdag 2 en vrijdag 3 september
2021” Attentie.
Kijk even goed naar de datum van de clubronde 2021, deze is nieuw en anders dan
in de laatste Omnibus staat. Dus nieuwe datum, 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 en 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.
Inmiddels zijn er 12 tweepersoons hotelkamers gereserveerd tot eind April 2021,
dan moeten we de definitieve reservering doen. Dit betekend dat vóór deze datum
de inschrijving rond moeten hebben, dus reageer snel svp.
Inschrijvingskosten zijn € 180,- per persoon
Om een snelle inschrijving te promoten, stellen wij voor om het totaalbedrag in
tweeën te splitsen, te weten eerste bedrag van € 80,- te betalen
vóór 15 April 2021, dan bent u ingeschreven.
Het restantbedrag van € 100,- moet dan vóór 1 oktober 2021 plaatsvinden.
De bedragen over te maken op rekening van; T.C. Omnisport rek.
NL76 ABNA 0449 6464 75 met vermelding clubronde 2021.
Met sportgroet,
Namens Hans de Jong en Piet Pranger,
Kees Merftens.

Kees Mertens

