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VOORWOORD

BESTE
CLUBGENOTEN,
Met plaatsvervangende trots leid ik jullie ons clubblad
nieuwe stijl in, het presentatiemagazine. De echte trots
geldt natuurlijk de redactie samen met Jan de Kruijf. Dit magazine is
bedoeld om een handzame informatiebron te zijn over onze vereniging en haar activiteiten voor
het komende jaar. Een naslagwerk om tijdens het seizoen bij de hand te houden. Het is pas de
eerste uitgave en daarmee natuurlijk ook nog een beetje zoeken naar de optimale vorm en inhoud.
Dus als iemand suggesties heeft voor aanpassingen, laat het de redactie en/of Jan weten.

Op het moment ik dit schrijf (eind januari) zijn de Corona
beperkingen wel versoepeld, maar nog niet opgeheven.
De beperkingen zoals ze nu gelden belemmeren echter
niet langer het fietsen in clubverband. Ik heb dus goede
verwachting dat als jullie dit lezen we inmiddels ons nieuwe
seizoen op de gebruikelijke wijze zijn begonnen met (voor
de racefietsers onder ons) de Opbouwdagen. En dat we
vanaf april weer onze avondclubritten op de racefiets en de
mountainbike zullen kunnen houden. Vanuit die aanname
een paar puntjes waar ik jullie aandacht voor wil vragen zo
aan het begin van het nieuwe seizoen. Puntjes uit de oude
doos weliswaar, maar misschien toch goed om die nu nog
weer eens onder de aandacht te brengen.
In de eerste plaats vraag ik aandacht voor de Wegkapitein (bij
de racefietsers) dan wel de Voorrijder (bij de mountainbikers).
Verderop in dit magazine kunnen jullie lezen dat die ritleiders
een belangrijke rol tijdens de clubritten hebben. Anders dan
diverse andere verenigingen werken wij niet met een vooraf
opgesteld “dienstrooster”. Voor ritleiders heeft dat als prettige
kant dat ze niet ingeroosterd staan terwijl het fietsen hen
die avond misschien niet uitkomt. De keerzijde daarvan is
dat dan niet al op voorhand iemand binnen de groep die
rol heeft, waarmee de kans bestaat dat de groep vertrekt
zonder ritleider. Daarom als aandachtspunt om voor vertrek
te bepalen wie van de groep die taak voor die avond op zich
neemt. Bij voorkeur iemand die de opleiding voor Wegkapitein
heeft gevolgd, maar het kan ook iemand anders zijn. Als er
maar iemand is die het tot taak heeft om te zorgen voor een
goed verloop van de rit (en wiens instructies dus door de
andere deelnemers moeten worden opgevolgd).
Verder ook graag aandacht voor nieuwe leden. Als iemand
voor het eerst meefietst is het fijn als hij/zij zich gelijk bij ons
welkom voelt; het spreekwoordelijke “warme bad gevoel”
heeft. Daarvoor moet natuurlijk in de eerste plaats binnen de

groep worden opgemerkt dat er een nieuwkomer is. Daarna is
van belang dat er iemand binnen de groep is die zich opwerpt
als “buddy” en de nieuwkomer wegwijs maakt in het fietsen
in de groep en hem/haar onder het rijden alvast informeert
over de vereniging en de mogelijkheden die wij bieden.
Voor vertrek dus graag even rustig rondkijken en vragen of er
ook iemand nieuw is en daar vervolgens op handelen.
Tenslotte vraag ik er aandacht voor om tijdens de rit te
blijven beseffen dat het er bij een clubrit op aankomt dat de
hele groep met plezier fietst. Overschrijdt daarom niet de
gemiddelde snelheid die voor de groep geldt.
Leden kiezen daarop hun groep uit en doe als groep daarom
aan “verwachtingsmanagement”. Ik weet dat dit in de praktijk
lastig blijkt, maar het is wel belangrijk. Als deelnemers in
hun verwachting worden teleurgesteld en het niet kunnen
bijhouden, hebben ze geen leuke rit en haken ze af. En dat is
niet waarom we in clubverband fietsen.
Voor veiligheid hoef ik niet apart aandacht te vragen; van
dat belang is iedereen wel doordrongen. En hoe je veilig
fietst in groepsverband wordt ook in dit magazine nog weer
eens beschreven. Eén puntje wil ik er echter in het bijzonder
nog wel uitlichten: het oversteken. Als je als groep ergens
moet oversteken, bied dan de zekerheid dat daarna gewacht
wordt tot iedereen is aangesloten. Voorkom alsjeblieft
levensgevaarlijke situaties doordat de laatsten in de groep
onverantwoorde acties ondernemen om de aansluiting maar
niet te hoeven missen. Voor de veiligheid draagt niet alleen de
ritleider zorg, maar iedere deelnemer.
Ik wens jullie (en mijzelf) een mooi fietsseizoen toe!

Onno Mulder
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DAGBOEK VAN EEN
PELGRIM NAAR SANTIAGO
DE COMPOSTELLA
In september ben ik naar Santiago de Compostela gaan fietsen. Ik heb de reis
opgedragen aan onze Vincent en daarom heb ik een Jacobsschelp bewerkt en gevuld
met woorden ter herinnering aan hem.

De start heb ik gepland in Roncesvalles
en daar rijden mijn broer Wim en ik
samen naar toe, hij gaat wandelen in
de Pyreneeën en ik fiets naar Santiago.
Kom met de trein terug naar Pamplona
waar hij me dan weer oppikt. De
Griffioenen zijn reizigers, afgelopen
zomer zat ik met de fiets bij 40 graden
in Wenen, Wim zat met zijn dochter in
de sneeuw op de Matterhorn en mijn
zus en haar man maken dan een tocht
van meer dan 5.200 kilometer door
Nederland en Frankrijk.

overnachting in Futuroscoop gaat snel.
We stoppen in Saint-Jean-Pied-de-Port
en steken met goede voornemens
een grote kaars aan, hier haal mijn
eerste stempel. Dan besluit ik om het
eerste stukje naar Roncevalles toch
maar te fietsen. Het gaat 27 kilometer
bergop en er valt gelijk een flinke bui,
kleddernat kom ik aan in de eenvoudige
klooster Albergue. Wanneer we aan
tafel gaan vraagt mijn buurvrouw
vraagt naar mijn pelgrimsdoel, ja dan
moet ik de eerste keer slikken…

Het plan om op samen met Wim op
reis te gaan is zeker bijzonder als ik
terugdenk aan onze eerste reizen van
dik 50 jaar geleden. We gingen even
op en neer naar Parijs en met een 2
versnellingen Batavus brommer over de
Pordoi pas. Ik was 15 en hij zat in dienst,
toen we pech kregen in Italië kwam hij
te laat op appèl en moest daarom gelijk
een week “op water en brood”.

Om 6 uur worden we gewekt door
gezang van monniken en eten
geroosterd brood van gisteren met
jam. Het is fris en de weg is nat maar
eerst veel afdaling, dan nog wat
heuvels en dan ben ik al in Pamplona.
De toros arena valt me wat tegen
er wordt weinig geïnvesteerd in het
stierenvechten. De kathedraal is mooi
en in de stad eet de eerste tortilla
patatas. Dat bevalt zo goed, dat ga ik
vaker doen.

De rit naar Roncevalles met een
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De 8 hoekige Mariakapel in Eunate
straalt rust en eenvoud uit, dat bevalt
gelijk al goed. Puente la Reina is mooi,
de gouden Jacobus in de kerk en de
boogbrug over de Arga is oud en stevig.
Ik maak flink wat hoogtemeters, niet
omdat het zo bergachtig is maar het
gaat de hele dag op en neer. Ik kom aan
in Estella, slaap in de Jeugdherberg en
eet gebakken champignons met rauwe
eierdooiers wat daar een lekkernij is.
Vandaag een rustige route al moet
ik best wat bergjes op, Cols van 1000
meter hebben hier gewoon geen naam.
Ben nu echt in de Rioja streek en de
druiven die ik stiekem pluk zijn lekker
zoet maar halen daarmee niet de wijn
voor bij het eten.
Kom door Nájera dat bekent is van
de grotwoningen en maak dan een
omweg langs het prachtige klooster in
San Millán de la Cogolla. Ga wat luxer
overnachten in Santo Domingo de la
Calzada, want ik heb vandaag flink door
gefietst.
Kan in de kathedraal van Santo
Domingo de la Calzada nog wel een
haantje kopen maar heb er binnen geen
horen kraaien. Dat zou wel moeten
want boven in de kerk is een kippenhok
met een witte haan en hen. De tweede
grote stad is Burgos, een mooie stad
met heel bijzondere kathedraal.
Ik overnacht in een chauffeurscafé
in Estépar, kan onder het eten
gezellig bijpraten met een Belgische
truckchauffeur die in Polen woont. Hij
slaapt in de cabine maar moet een
rekening van het café hebben voor
de overnachting want hij mag maar 5
nachten in de truck slapen.
Soms denk ik er aan om kluizenaar
te worden, het lukt me goed om het
nieuws te volgen, hier en daar wat
krantenkoppen, de vulkaan op La Palma
is uitgebarsten, de formatie van een
nieuw kabinet wil niet echt vlotten,
Max wordt toch nog 2e in de F1 grand
prix van Sochi. Dat is genoeg!
Na Burgos komen stevige klimmetjes
maar als ik boven op het plateau ben
krijg ik gigantische vergezichten. Het
wordt een warme dag met een 12

kilometer lang recht gravel pad zonder
winkels voor eten of drinken, daar lopen
best veel pelgrims. Dan heb ik nog
meer bewondering voor de lopers als ik
bedenkt dat ze er toch zo’n 3 uur over
doen om het gebied over te steken. Ben
mooi op tijd in Sahagún en vindt een
vierpersoonskamer in Hostel, het is niet
druk en ik blijf alleen.
Ik snuif nu regelmatig de geuren van de
streek in, hier ruik ik ook de eucalyptus
bomen en pluk een paar blaadjes om de
geur mee naar huis te nemen. Vertrek
uit Sahagún, de weg is vlak en ik heb
de wind mee en ga toch door Léon, de
kathedraal is mooi wel commercieel
want voor een stempel moet ik naar
het VVV. Maak vandaag mijn langste
rit van 125 kilometer met slechts 516
hoogtemeters.
In de Albergue slapen mannen en
vrouwen in een grote zaal met 20
bedden, de douches hebben geen
deuren en dat is dan soms een
uitdaging. Sommige pelgrims komen
laat binnen terwijl anderen al weer om
4 uur opstaan om te gaan wandelen.
Ik ga dus steeds maar vroeg naar bed.
In Spanje gaan de restaurants vaak
pas om 9 uur open, dat vind ik wel erg
laat en eet dan maar een extra tortilla
de Patatas. Het wordt een korte nacht
en van de beheerders hoef je geen
medelijden te verwachten want die
sturen je om 8 uur de deur uit, donker
of niet.
TCDV LAAT MENSEN FIETSEN 2022
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De start is echt koud vanmorgen,
2,5 graden maar de klim naar Cruz
de Ferro valt mee, mooie uitzichten.
Plotseling staat daar die mast met
het ijzeren kruis er bovenop. Het
ophangen van de Jacobsschelp
met herinneringen aan Vincent is
heel emotioneel, vlak bij me zit een
vrouw te huilen terwijl ze een tekst
op één van de stenen schrijft. We
wensen elkaar “Buen Camino”...
Het weer is mooi en ik maak er verder
een rustige dag van en kies voor een
mooi Hostel in Villafranca del Bierza.
Na mijn vertrek de volgende dag
wordt het snel volop klimmen, door
een wegblokkade worden de fietsers
omgeleid, de route is iets korter
maar wel veel steiler. Met nog zeker
6 kilometer te klimmen staat er een
leeftijdsgenoot rochelend te ademen,
zijn partner staat 50 meter verder op
hem te wachten, dat wordt nog een hele
opgave. “Buen Camino”.
Ontmoet verschillende mensen, twee
jongens uit Nederland met de racefiets
verdwijnen snel uit het oog, een jong stel
uit A’dam fietst mee maar de man heeft
moeite om me bij te houden, dan ben ik
wel trots op mijn 68e jaar. Ik spreek een
Amerikaan (zonder partner) met twee
peuters in het karretje achter zich aan, ze
overnachten ook in de herberg, die krijgen
zo een bijzondere opvoeding.
Neem in Portomarín nog één keer een
herberg want in Santiago ga ik mezelf
verwennen met een hotel. Het laatste
stuk van de route naar Santiago is zwaar
met heel veel heuvels, maar ik ruik de
stad en stop weinig onderweg. Als ik
aankom ga ik eerst naar de kathedraal,
eigenlijk vind ik het wel jammer want ik
ben er en hoef niet verder.
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Er zijn nog veel pelgrims onderweg, er
staan lange rijen voor de kathedraal en
voor het pelgrimskantoor moet je een
nummertje trekken om een certificaat
te bemachtigen. De volgende morgen
ga ik om 7 uur naar de vroegmis, als ik
er uit kom staan er al weer veel pelgrims
voor het kantoor te wachten terwijl de
deur pas om 10 uur open gaat. Als ik naar
de bezoekers van de kathedraal kijk zie
ik bijzonder gedrag. Sommigen willen
een selfie voor het altaar, anderen een
familiefoto, met of zonder mondkapje is
vaak een discussie.
De rij voor het pelgrimskantoor is nog
langer en dus ga ik eerst een treinkaartje
kopen, de info over de bus vanaf Fisterra
verzamelen en het afleveradres voor
mijn fiets checken. De derde poging voor
certificaat lukt, ik heb nr. 933 terwijl ze
met 264 bezig zijn dus kan ik nog wel wat
rondrijden door de stad en een biertje
pakken.
Na een dag rondlopen in Santiago ga ik
weer lekker fietsen naar het einde van
de aarde (Fisterra). Sommige pelgrims
verbranden hier hun schoenen, dat is een
mooi idee maar het stinkt wel met die
verbrande kunststof. De kaap is prachtig,
een geweldig uitzicht, ik laat een steentje
met een kaarsje er op achter op het kruis.
De laatste dag in Santiago begint met
tassen pakken, dan lekker lang ontbijten

want het wordt een lange dag
zonder te fietsen. Er zitten mannen
in zwarte pakken bij het ontbijt, die
kom ik later tegen in de kathedraal.
Aan het einde van mijn bezoek aan
het museum sta ik plots in de volle
kathedraal. Tijdens de mis wordt
er gezongen door een koor met
mondkapjes op en het wierookvat
wordt gevuld en door 4 mannen
rondgeslingerd, indrukwekkend!
De treinreis gaat goed maar het is
wel een enorme zit, 9 uur met een
mondkapje op. Ik zit naast een studente
die in Venezuela geboren is en nu in
Pamplona studeert, we hebben het
over de wereld en ik krijg zelfs een koffie
van haar. De planning met Wim loopt
goed, hij is op tijd bij het station, we
rijden nog 50 kilometer en gaan dan
overnachten. De reis naar huis gaat
lekker snel, als we besluiten om Parijs
nog even voorbij te rijden voor we gaan
overnachten belanden we in een erg
lange file. Alles wordt op 1 baan geleid,
op de ongevalsplek staat een auto en er
ligt een motorfiets, onder een wit laken
ligt iemand.
De volgende dag is het vanaf Parijs nog
maar een eindje. Het is een goede reis
geweest met veel mooie herinneringen
en uiteindelijk heb ik 995 kilometer
gefietst en 11.870 hoogtemeters
gemaakt, daar ben ik toch wel trots op.
Mijn pelgrimstocht naar Santiago is een
geweldige belevenis met volop genieten.
Veel gefietst, gezien, geroken en mensen
ontmoet. Geluisterd naar de stilte, de
koude gevoeld en alles zonder na te
denken over het nieuws. Blij dat ik het
jullie kan vertellen.

Arjaan Griffioen

ALGEMENE INFORMATIE TOERCLUB DE VOLHARDING
WIE ZIJN WIJ?
“Wij laten mensen fietsen”
Voor je ligt het informatiemagazine van TC De Volharding
waarmee wij je willen informeren om je wegwijs te maken in
onze vereniging. De vereniging heeft als doel om mensen te
ondersteunen die samen recreatief willen fietsen met toer- en
racefietsen en mountainbikes.
TC De Volharding is opgericht op 26 augustus 1987 en de
vereniging telt momenteel meer dan 500 leden en dat aantal
blijft al jaren stabiel. Het jongste lid is onder de 10 jaar en de
oudste boven de 70. Binnen de vereniging is een groot aantal
vrouwen actief wat redelijk uniek is in Nederland.

AVG - BELEID BESCHERMING
PERSOONSGEGEVENS
Toerclub De Volharding is ervan overtuigd dat de bescherming
van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar
leden. Daarom hebben wij een beleid “Bescherming
persoonsgegevens” waarin wij op heldere en transparante
informatie geven over de wijze waarop Toerclub De Volharding
persoonsgegevens verwerkt van leden van onze wielerclub.
Uiteraard worden de persoonsgegevens met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij
houdt Toerclub De Volharding zich in alle gevallen aan
de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet
bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Toerclub De
Volharding. Op de website meer informatie hierover.

LIDMAATSCHAP
Lid worden van onze vereniging kan door je op te geven via
de website, je gegevens in te vullen en op te sturen naar de
ledenadministratie. De actuele contributiebedragen dit jaar
zijn:

Hoofdlid € 61,- Gezinslid € 45,- Jeugdlid tot 18 jaar € 40,M-Hoofdlid (lid en NTFU afdracht elders) € 26,- M-Gezinslid
€ 14,- lidmaatschap vanaf 1 sept € 32,50 (jeugdlid € 0,-)
De betaling vindt plaats door middel van automatische
incasso. Na je inschrijving ontvang je per mail een SEPAincassoformulier, deze dient ingevuld en ondertekend binnen
14 dagen naar de ledenadministratie te worden gestuurd.
Bij meerdere leden binnen hetzelfde gezin is de volwassene
automatisch hoofdlid (ook wanneer deze zich op een later
tijdstip inschrijft). Het hoofdlid moet eenmalig € 10,00
administratiekosten betalen. Leden worden automatisch

ingeschreven bij de wielersportbond NTFU (m.u.v. M-leden die
al via een andere vereniging ingeschreven zijn) en ontvangen
een digitale NTFU-ledenpas. Die pas kun je zelf aanmaken
door een PLUS-account aan te maken op Fietssport.nl.
Beëindiging van het lidmaatschap dient vóór 30 november
van het lopende kalenderjaar schriftelijk (mag ook per
mail ledenadministratie@tcdevolharding.nl) aan de
ledenadministratie doorgegeven te worden. Je opzegging
wordt via mail van de ledenadministratie bevestigd.
Als vereniging doen we veel via de digitale weg. Veel informatie
is op de site, ClubApp en CYQL app te vinden, maar tevens
word je benaderd via de mail of nieuwsbrief. Het is dan ook
essentieel dat je gegevens actueel zijn. Veranderen er gegevens,
dan verzoeken we je vriendelijk om deze via de site zelf te
wijzigen. Op deze manier blijf je op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen. Omdat we leden graag herkennen is het
prettig als je ook een foto van jezelf bij je gegevens wil plaatsen.
Om je te helpen om een keuze te maken met welke groep je
wilt gaan fietsen, vragen we je om aan te geven wanneer je
voor het eerst mee wil gaan fietsen. Als je op de training komt,
meld je dan bij een van de wegkapiteins of voorrijder, ze zijn
herkenbaar aan de gele band om hun arm, vraag er anders
gewoon naar. Ze helpen je graag met het maken van de keuze
in welke groep je het beste past.

VOORDELEN VAN JE LIDMAATSCHAP
Wij zetten de voordelen van je lidmaatschap van TC De
Volharding voor je op een rij:
1. Gratis deelname aan wekelijkse trainingen in een
gezellige sfeer en met groepen van je eigen conditie en/of
ervaringsniveau.
2. Clubkleding in een zomer- en wintertenue met een
windjack tegen zeer aantrekkelijke (introductie) prijzen.
3. Deelname aan een jaarlijks terugkerend clubweekend voor
toerfietsers, mountainbikers of jeugdleden in een geheel
andere omgeving en tegen zeer beperkte kosten.
4. Leden zijn automatisch aangemeld bij de wielersportbond
NTFU en ontvangen gratis het Fietssport Magazine waarin
jaarlijks een kalender met ca. 3000 toertochten is vermeld.
5. In de NTFU-lidmaatschapsprijs zit een verzekering
waarmee je tijdens alle - onder auspiciën van de
NTFU - georganiseerde activiteiten (ook de wekelijkse
clubtrainingen) bent verzekerd.
6. De mogelijkheid om samen met andere leden deel te
nemen aan toertochten die door NTFU-verenigingen
worden georganiseerd en korting op de inschrijfkosten
van deze evenementen.
7. Een digitale Nieuwsbrief, welke aan het einde van de
maand wordt gemaild en je op de hoogte houdt van
de activiteiten en wetenswaardigheden van TC De
Volharding.
TCDV LAAT MENSEN FIETSEN 2022

11

8. Gratis ClubApp voor alle ledeninformatie en link naar de
website op je smartphone.
9. Gratis CYQL app voor ritinformatie, inclusief GPX routes en
directe correspondentie mbt de Rit.
10. Toegang tot de website www.tcdevolharding.nl waarop je
actuele informatie vindt maar ook de basisdocumenten
zoals de Statuten, het Huishoudelijk reglement en dit
magazine kunt downloaden.
11. Bij de start van het nieuwe jaar worden alle leden
uitgenodigd voor een nieuwjaarsreceptie om de plannen
voor het nieuwe jaar met elkaar te delen.
12. Diverse kortingen bij fietsgerelateerde bedrijven zie
NTFU kalender of website en korting op aankopen bij
onderstaande rijwielzaak:

contactgegevens van bestuur en commissieleden zijn hier
terug te vinden. Actueel nieuws wordt hier gepubliceerd
en ook GPS-routes voor MTB en Toer kunnen gedownload
worden. Het is dus zeker de moeite waard om hier regelmatig
naar te kijken.
De evenementenkalender bevat leuke evenementen die
bij ons of in de omgeving plaatsvinden. Ook zijn hier
links te vinden naar de foto’s, welke genomen zijn tijdens
evenementen. Via de site bestaat tevens de mogelijkheid om
je op te geven voor evenementen, zoals de clubweekenden.

De vereniging is ook te vinden op Facebook met een besloten
groep Fietsers TC De Volharding en een openbare pagina
TC De Volharding. Als je lid bent van de club kun je op de
Dickhof Rijwielen 						 besloten groep berichten voor de andere leden uitwisselen.
Mheneweg Noord 20					 Heb je iets dat iedereen mag weten plaats je het op de
8097 PJ Oosterwolde					 openbare pagina.
Tel: 0525-621456						
www.dickhofrijwielen.nl
Ook wordt er diverse informatie uitgewisseld via de ClubApp
en CYQL. De installatie van deze apps is eenvoudig en je het
direct toegang tot onder andere leden- en rit informatie.
Vraag de PR & Communicatiepersoon voor installatie
instructies.

STATUTEN EN HUISHOUDELIJK
REGLEMENT

De vereniging heeft in haar statuten vooral de juridische regels
opgenomen en daarnaast een uitgebreid Huishoudelijk reglement
opgesteld waarin de rechten en plichten van de vereniging,
het bestuur en haar leden zijn opgenomen. Hierin staat ook
beschreven welke maatregelen getroffen kunnen worden als er
overtredingen plaatsvinden. We gaan ervan uit dat ieder lid zich op
de hoogte stelt van de inhoud van het Huishoudelijk reglement,
dat, als gezegd, is te vinden op de website.

TCDV PRESENTATIE MAGAZINE,
NIEUWSBRIEF EN NIEUWSFLITS
Sinds 2022 heeft het clubblad “Toernieuws” plaats gemaakt
voor dit informatieve TCDV Presentatie Magazine. Deze
wordt kort na de Algemene Ledenvergadering (maart)
gepresenteerd. In dit magazine staan alle feiten en
wetenswaardigheden over de fietsvereniging, alsmede
een jaaroverzicht van club evenementen, trainingsinfo,
doelstellingen, karakteristieken van de diverse disciplines/
groepen, alle benodigde lid informaties etc.
Wanneer het nodig is om de leden tussendoor te informeren,
wordt een digitale Nieuwsbrief naar alle leden gemaild. Hierin
staan dan aankomende evenementen of belangrijke, actuele
informatie.
Voor spoedzaken zal een zgn. Nieuwsflits naar alle leden
gemaild worden.

WEBSITE EN SOCIALE MEDIA
De vereniging heeft een website www.tcdevolharding.nl
waarop alle club informatie vermeld wordt. Alle actuele

LIEF EN LEED
Leden van TC De Volharding mogen in voor- en tegenspoed
ook op belangstelling van de vereniging rekenen. Wanneer het
bestuur op de hoogte wordt gebracht van gezinsuitbreiding,
jubileum, ziekte of blessure, krijg diegene een passende blijk
van medeleven. Als lid willen we je vragen om het bestuur
en/of Lief & Leed functionaris op de hoogte te stellen van
eventueel leuke of minder leuke gebeurtenissen. Op deze
manier krijgt het bestuur ook de gelegenheid om te reageren.

NTFU
De vereniging is aangesloten bij de NTFU, de Nederlandse Toer
Fiets Unie. Leden ontvangen bij hun lidmaatschap een digitale
NTFU-ledenpas. Met deze pas ontvang je korting op het
inschrijfgeld bij deelname aan NTFU-toertochten. NTFU-leden
ontvangen 5x per jaar het Fietssport magazine.
NTFU-leden zijn individueel en tijdens ritten in
verenigingsverband tegen schade verzekerd. De verzekering
is voor schade aan eigendommen, ongevallen, hulpverlening
in buitenland, schade aan fietsen en rechtsbijstand. De
standaard fietsverzekering is beperkt tot € 500,- (Eigen Risico
€ 50,-) en indien dat te laag is voor je materiaal kun je het
bedrag ophogen (meer informatie op www.ntfu.nl).
De NTFU publiceert zowel op internet als in het Fietssport
Magazine een kalender. Hierin staan alle toertochten die door
de NFTU-verenigingen in het hele land worden georganiseerd.
Deze kalender zorgt voor heel wat deelnemers aan de door
ons georganiseerde evenementen.
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Mheneweg Noord 20
T. 0525 - 62 14 56

Oldebroek

Zuiderzeestraatweg 177-1
T. 0525 - 63 34 79

•

APK keurings station

•

Airco service met
diagnose apparatuur

•

Onderhoud alle merken

•

In- en verkoop van
personen- en bedrijfsauto’s

•

Verhuur en shortlease
bedrijfsauto’s

www.vangeenenautos.nl

Oosterwolde

Industrieweg 58b • T 0341 - 252214 • www.vangeenenautos.nl

’t Harde

Herenveldweg 18
T. 0525 - 65 35 28

Wezep

Ruitersveldweg 35A
T. 038 - 337 40 38

Gegarandeerd
goed!
Dorpsstraat 39
8071 BX Nunspeet
T (0341) 25 21 71

Openingstijden ma 13.30 - 17.45 u, di-wo-do 09.15 - 12.30 u en
13.30 - 17.45 u, vr 09.15 - 12.30 u en 13.30 - 18.00 u en 19.00 - 20.45 u,
za 09.15 - 12.30 u en 13.30 - 16.45 u

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Eenmaal per jaar word je als lid uitgenodigd voor de
Algemene Ledenvergadering. Het bestuur voert het
dagelijks beleid en tijdens de ALV legt het bestuur hierover
verantwoording af. Daarbij vraagt het bestuur toestemming
om nieuw beleid uit te gaan voeren in het komende jaar.
In deze vergadering wordt een deel van de bestuursleden
gekozen of herkozen, afhankelijk van het jaar van aftreden.
Wil je inspraak in de beleidsvoering, dan is het bijwonen van
deze vergadering belangrijk.
De datum voor de ALV valt meestal rond eind februari of begin
maart en wordt via onze media bekend gemaakt. Tevens
ontvang je naast de uitnodiging een link waar je de officiële
stukken kunt downloaden.

BESTUUR EN COMMISSIES
Naast de voorzitter, secretaris en penningmeester heeft de
vereniging vier speciale bestuursleden voor de toerfietsers,
de mountainbikers, de jeugdleden en voor de PR &
communicatie.
De vereniging heeft naast het bestuur nog een aantal
commissies. Deze commissies zijn verantwoordelijk voor
de uitvoering van speciale activiteiten zoals de kleding, de
sponsoring en de vrijwilligers. Deze commissies dragen
verantwoording af aan het bestuur.

HANDIGE EMAILADRESSEN:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
MTB bestuurslid
Toer bestuurslid
Jeugd bestuurslid
Communicatie
bestuurslid
Ledenadministratie
Redactie clubblad
Webmaster
Lief en Leed
Clubkleding

voorzitter@tcdevolharding.nl
secretaris@tcdevolharding.nl
penningmeester@tcdevolharding.nl
mtb@tcdevolharding.nl
toer@tcdevolharding.nl
jeugd@tcdevolharding.nl
pr@tcdevolharding.nl
ledenadministratie@tcdevolharding.nl
redactie@tcdevolharding.nl
webmaster@tcdevolharding.nl
liefenleed@tcdevolharding.nl
toer@tcdevolharding.nl

Kijk voor de complete contactgegevens van deze personen op
de website
Bestuur, commissies en vrijwilligers · Toerclub De Volharding
(tcdevolharding.nl)

VRIJWILLIGERS

Uiteraard mag en kun je aangeven welke taak je voorkeur
heeft. Direct bij je aanmelding als lid van de club zullen we
hiernaar vragen. Kijk ook maar eens op de website bij de
contactpersonen van de verschillende commissies. Tijdens
evenementen zijn er coördinatoren om je te ontvangen en zij
zijn het aanspreekpunt voor de (nieuwe) vrijwilligers.
Om dit alles te stimuleren hebben we binnen de vereniging
een Vrijwilligers coördinator en Promo-team. Zij zijn
aanspreekpunt voor de leden die iets willen doen in de
vereniging en ze kunnen je ook benaderen en vragen om een
taak binnen onze vereniging te gaan doen.
In het winterseizoen wordt een Vrijwilligersavond
georganiseerd, waarop we iedereen die zich gedurende het
jaar ingezet heeft voor de club, informeel te bedanken. Het
is een gezellige avond, waar je collega fietsers en vrijwilligers
onder het genot van een hapje en drankje treft.

VEILIGHEID- EN GEDRAGSREGELS
Als vereniging hechten wij er veel waarde aan om samen
met onze leden een voorbeeld te zijn in de samenleving door
ons gedrag. Als fietsers hebben we bij overige weggebruikers
en wandelaars in het bos lang niet altijd een goede naam.
Eén van de methodes om gewenst gedrag te stimuleren en
ongewenst gedrag te voorkomen is het opstellen en hanteren
van gedragsregels. Door aan iedereen binnen de vereniging
duidelijk te maken welke normen en waarden gelden, willen
we duidelijk maken welk gedrag gewenst is.
1. Sportiviteit en respect zijn voor ons essentieel en altijd het
uitgangspunt.
2. De begeleiders van verenigingsleden moeten van
onbesproken gedrag te zijn.
3. Een verenigingslid dient geen onbehoorlijke uitspraken
te doen. Verbaal en fysiek geweld, evenals pesten worden
niet getolereerd.
4. Onze vereniging toont zich een goed gastheer voor leden
van bezoekende clubs en hun supporters.
5. Een verenigingslid heeft respect voor een ieders
eigendommen en is aansprakelijk voor de door hem of
haar aangerichte schade.
6. Tijdens de clubtrainingen wordt veilig weggedrag getoond
en verenigingsleden spreken elkaar aan op onveilig
gedrag.
Mocht een clublid zich door een begeleider of medelid onheus
bejegend voelen, dan kun je jouw klachten en gevoelens uiten
bij de Vertrouwens contactpersoon. Op de website staan
naam en contactgegevens van de contactpersoon.
Veiligheid en juist verkeersgedrag staan bij de vereniging
hoog in het vaandel. Elk lid dient zich dan ook te realiseren dat
hij/zij als individu de vereniging vertegenwoordigt.

Het spreekt bij ons voor zich dat leden van de vereniging
vrijwilligerswerk doen. Als tegenprestatie voor de voordelen
verwachten wij dat leden op zijn minst één keer per jaar
helpen, bij het organiseren van onze eigen evenementen.
TCDV LAAT MENSEN FIETSEN 2022
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PLAYA DEL
VOSSENBERG
loungen-borrelen-eten
op het strand
In het centrum van
vierhouten .

hotel restaurant de vossenberg
elspeterbosweg 1, 8076 RA Vierhouten, www.hoteldevossenberg.nl
info@hoteldevossenberg.nl tel:0577411275
d

TOER2DAAGSE
10 & 11 JUNI 2022
Na twee jaar surplace, mogen we dit jaar weer een Toer2Daagse voor de onze
toer/racefietsers (M/V) organiseren. T2D-Coördinator Piet Keijzer heeft zijn
stokje overgedragen aan Jan de Kruijf. Samen met Aleida Noorderijk, Betty Groen,
Bart Ponstein en Fred Beckers hebben wij het kantklare draaiboek van 2020
opengeslagen en zijn we aan de slag gegaan.

Omdat we jaarlijks een andere (wind)
streek van Nederland uitkiezen, wordt
dit jaar Nood-Holland bezocht. Midden
in de historische binnenstad van Hoorn,
met alle bezienswaardigheden ligt het
hotel Keizerskroon. Het 3-Sterren hotel
“Proeverij Gewoon Lekker” dateert uit
1881en heeft 25 rookvrije, gezellige
kamers voorzien van allerlei faciliteiten,
zoals gratis WiFi. Het hotel heeft een bar
en restaurant en heeft als kernwaarden
‘Informeel en doe maar gewoon’. De
stad Hoorn is als één van de zes VOCsteden een echte toeristische attractie
en kent vele monumentale panden,
diverse musea en prachtige haven. Zie
ook www.keizerskroonhoorn.nl

Hoorn is dus een prachtige uitvalbasis
voor schitterende, afwisselende routes.
Fred en Bart hebben voor beide dagen
twee routes uitgezet van ongeveer
85 en 115 kilometer. We vertrekken
vrijdagochtend 10 juni om 08.00 uur
met eigen vervoer, vanaf Transferium.
Trek je fietskleding alvast aan en neem
eten en drinken voor de eerste dag

mee. Na aankomst rond 10 uur stappen
we op de racefiets en zullen we de
omgeving in diverse groepen gaan
verkennen...
De kosten bedragen € 60,- (o.v.b. er
lopen nog onderhandelingen) per
persoon. Daarbij zijn de overnachting
met ontbijt, koffiestop 1e dag, diner
vrijdagavond, lunchpakket zaterdag
inbegrepen. Na het fietsen op zaterdag
is douchen niet mogelijk, dus zorg voor
frisse kleding voor de terugreis.
LET OP: inschrijving is beperkt tot 46
deelnemers! Vanaf 5 maart kun je
je aanmelden via de website, zijn je
deelnamekosten ook vastgesteld en
ben je van deelname verzekerd. Wie het
eerst komt... Na 15 april is je deelname
definitief en worden de kosten d.m.v.
incasso door de penningmeester
afgeschreven. Ps, Géén restitutie bij
jouw mogelijke verhindering.
Op zaterdag 11 juni, na evaluerende
‘happy-hour’ verwachten we om
ca. 18.00 uur weer terug te zijn in
Nunspeet. Vooraf ontvangen de
deelnemers via mail een lijst met de
kamerindeling en een vervoerslijst met
overige mededelingen.
Graag tot ziens en “Niets moet, van
alles kan.”

Betty, Aleida, Bart, Fred & Jan
TCDV LAAT MENSEN FIETSEN 2022
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kozijnen • ramen
& deuren
MACHINALE HOUTBEWERKING

PMS 118 en1817
Font ADscalasant
Folie Signal yellow, chestnut brown
HOUTBEWERKINGOPMAAT.NL

TOER-RACE DAMES EN HEREN
Tijdens de zomertijd (april-sept.) worden er toerracefietstrainingen georganiseerd. Een algemene rit op
maandag- en woensdagavond en uitsluitend voor de dames
op donderdagavond. Ook op zaterdagmorgen is er de
mogelijkheid om met clubleden te fietsen. We willen je graag
wijzen op de regels waar ieder individueel verantwoordelijk
voor is.

GEDRAGSCODE RACE- EN TOERFIETS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Houd je aan de verkeersregels.
Houd zichtbaar rekening met anderen in het verkeer.
Draag een valhelm en gebruik een fietsbel.
Gebruik je telefoon niet tijdens het fietsen.
Geef tijdig aan welke richting je gaat volgen.
Blijf beleefd tegen andere weggebruikers.
Passeer een fietser of wandelaar op gepaste snelheid.
Volg aanwijzingen op van politie en/of verkeersregelaars.
Gooi afval in een afvalbak.

GEDRAGSREGELS
Neem bij het fietsen ook de volgende Gedragsregels serieus
in acht:
• Pas je aan de regels zoals die gelden in de groep waarin je
rijdt.
• Indien iemand aangeeft terug te willen gaan als hij zich
niet fit voelt, laat hem dan nooit alleen gaan.
• Bedank mensen voor het aan de kant gaan.
• Geef aan dat je de laatste bent in een groep.
• Respecteer en houd rekening met andere personen op de
weg of bospad.

GROEPSINDELING
De groepsindeling is gemaakt om ieder op zijn/haar niveau
te laten fietsen en een maximale veiligheid te waarborgen.
Indien de groep groter dan 14 fietsers wordt, moet de
groep in tweeën gesplitst worden in verband met de
verkeersveiligheid. Beslissingen worden genomen door de
wegkapitein, in overleg met de groep.

TRAININGEN
Er wordt gestart vanaf het Transferium (Plesmanlaan) te
Nunspeet.
Op maandag wordt gereden in vijf groepen vanaf 18.30 uur.
Op woensdag is het streven in 2 a 3 groepen, vanaf 18.30 uur
(afhankelijk van de opkomst).
De dames starten op donderdag om 19.00 uur en rijden in
twee groepen.
Zaterdagmorgen starten we om 8.30 uur in 1 á 2 groepen
(afhankelijk van de opkomst).
De vijf groepen op maandag verdelen zich rondom het
Transferium bij de bordjes die aan het hekwerk zijn
gemonteerd (notitie vanaf de ingang gezien).
• Groep 1: zwart - linksvoor
• Groep 2: rood - rechtsvoor
• Groep 3: blauw – parkeerterrein links (Vennenpad) bij

•
•

picknicktafels
Groep 4: groen - rechtsachter
Groep 5: geel – linksachter

Als eerste vertrekt groep 1 (sportgroep) en als laatste groep
5. Per groep zullen er een aantal wegkapiteins zijn voor de
begeleiding van de groep en het welkom heten van nieuwe
leden.
GROEP 1 DE ZWARTE GROEP VOOR FIETSERS DIE
PRESTATIEGERICHT WILLEN RIJDEN.
Deze groep bestaat uit fietsers die een hoog tempo
handhaven waarbij ruimte is voor onderlinge competitie en
demarrages. De gemiddelde snelheid kan oplopen boven
de 34 km/u en wordt niet aan banden gelegd maar wel in
overeenstemming met de veiligheid en de verkeerssituatie.
Nieuwe leden wordt geadviseerd om niet de eerste keer met
deze groep mee te gaan want er wordt niet voortdurend
gewacht.
GROEP 2 DE RODE GROEP VOOR FIETSERS DIE EEN STEVIG
TEMPO WILLEN RIJDEN.
Deze groep bestaat uit fietsers die een hoog maar constant
tempo fietsen, afgewisseld met tempoversnellingen. De
wegkapitein bepaalt het tempo (gemiddelden 30 – 34 km/u),
de route en houdt er rekening mee dat de laatste van de
groep zonder problemen kan aansluiten. Er wordt gewacht op
fietsers die pech hebben maar ook op diegenen die het tempo
niet kunnen volgen en bij ongewone omstandigheden zoals
tegenwind en beklimmingen.
GROEP 3 DE BLAUWE GROEP VOOR ALLE FIETSERS DIE EEN
LEKKERE RIT WILLEN RIJDEN.
Deze groep bestaat uit fietsers die een constant tempo
fietsen, afgewisseld met tempoversnellingen. De wegkapitein
bepaalt het tempo (gemiddelden 29 – 31 km/u), de route en
houdt er rekening mee dat de laatste van de groep zonder
problemen kan aansluiten en dat iedereen mee kan komen.
Er wordt gewacht op fietsers die pech hebben maar ook op
diegenen die het tempo niet kunnen volgen.
GROEP 4 DE GROENE GROEP VOOR ALLE TOERFIETSERS DIE EEN
LEUK RONDJE WILLEN RIJDEN
Constante snelheid waarbij iedereen in de groep mee kan
komen. De wegkapitein bepaalt het tempo (gemiddeld
26 – 28 km/u), de route en houdt er rekening mee dat de
laatste van de groep zonder problemen kan aansluiten en dat
iedereen mee kan komen. Er wordt gewacht op langzamere
fietsers en fietsers die pech hebben.
GROEP 5 DE GELE GROEP VOOR ALLE TOERFIETSERS DIE LEKKER
ONTSPANNEN WILLEN FIETSEN.
Deze groep bestaat uit fietsers die een gematigde snelheid
handhaven, gezelligheid staat voorop. Het is de bedoeling
dat nieuwe jeugdleden instromen in deze groep en dan naast
een oudere fietst (geen twee jeugdleden naast elkaar). De
wegkapitein bepaalt het tempo (gemiddelde 23 – 25 km/u),
de route en houdt er rekening mee dat de laatste van de
TCDV LAAT MENSEN FIETSEN 2022
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MoviFit is de nieuwe naam van Sauna en Sportcentrum Nunspeet!
Ben jij op zoek naar een sportschool in de buurt van Nunspeet?
Dan ben je bij MoviFit aan het juiste adres!
Sporten en ontspannen doe je bij MoviFit want:
- Exclusief in de regio Nunspeet: de Milon Cirkel
- Aanwezigheid van sauna en zonnebank
- Een divers aanbod van groepslessen
- Eerst een week Gratis Proberen

groep zonder problemen kan aansluiten en dat iedereen mee
kan komen (in deze groep wordt meestal niet gerouleerd). Er
wordt altijd en onder alle omstandigheden gewacht op alle
deelnemers uit de groep die meegaan.
DAMES 1 VOOR DAMES DIE EEN PITTIG TEMPO WILLEN FIETSEN
Constante snelheid waarbij iedereen in de groep mee kan
komen. De wegkapitein bepaalt het tempo (gemiddeld 27 - 30
km/u), de route en houdt er rekening mee dat de laatste van
de groep zonder problemen kan aansluiten en dat iedereen
mee kan komen. Er wordt gewacht op langzamere fietsers en
fietsers die pech hebben.
DAMES 2 VOOR DE BEGINNENDE DAMES EN DEGENE DIE EEN
GEMATIGDE SNELHEID WIL FIETSEN
Constante snelheid waarbij iedereen in de groep mee kan
komen. De wegkapitein bepaalt het tempo (gemiddeld 23 -26
km/u), de route en houdt er rekening mee dat de laatste van
de groep zonder problemen kan aansluiten en dat iedereen
mee kan komen. Er wordt gewacht op langzamere fietsers en
fietsers die pech hebben.

VERENIGINGSTOCHTEN TOER- EN RACEFIETSER
De TC De Volharding organiseert voor leden een heel aantal
toertochten in het zomerseizoen. In het verdere verloop van
het fietsseizoen volgen er tochten naar specifieke gebieden
zoals een “Kastelentocht” of een speciaal onderwerp zoals
de “Zomertocht”. Het wegseizoen wordt afgesloten met de
“Uitsmijtertocht” in september.
OPBOUWDAGEN
Op drie daaropvolgende zaterdagen in maart worden de
Opbouwdagen georganiseerd.
Dit is voor veel clubleden de gelegenheid om de toerfiets om
te wisselen voor de mountainbike om in het winterseizoen de
conditie op peil te houden met veldtoerfietsen.
THEMA TOER TOCHTEN (TTT)
Elk jaar organiseren een aantal clubleden een zgn. Zomer
Thema Tochten vanuit Nunspeet. Deze toertochten worden
gedurende de zomer maanden van ongeveer 65, 80 of 110 km
worden door een aantal clubleden
met onderweg de traditionele koffie met appelgebak. Bij de
eerste en laatste tocht op kosten van de vereniging!
3 PROVINCIËNTOCHT
In april is er de 3 Provinciëntocht, een tocht van ± 110 km. Bij
deze tocht, die georganiseerd wordt door Fonger Bokma, doen
we de provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel aan.
MOLENTOCHT
In mei blijft Rolf Wissink bij zijn thema molens. De afstand
van deze Molentocht is ± 115 km. Gingen we eerder meer
oostwaarts, nu gaan we meer naar het zuidoosten. Richting
Deventer en via Klarenbeek weer richting huis.
TOER2DAAGSE
In de maand juni wordt de Toer2Daagse georganiseerd. Deze

wordt door een groep van leden bedacht en uitgevoerd. Voorinschrijving is noodzakelijk.
KASTELENTOCHT
In juli organiseert Tim Karsten de Kastelentocht met een
afstand van ± 140 km. Tim zal ons verrassen met een paar
prachtige Gelderse kastelen. Zoals gebruikelijk is bij deze tocht
de koffie en gebak voor rekening van de vereniging.
ROYAL RIDE
Augustus is de maand voor de Royal Ride met een afstand
± 120 km. De organisatie van deze koninklijke tocht ligt in
handen van een (Henk) Prins en van een (Piet) Keijzer. Deze
tocht gaat richting De Gelderse Vallei en de lengte is ± 123
km.
VERRASSINGSTOCHT
Waar brengt Betty Groen ons in september heen? Net als
verleden jaar een Verrassingstocht met een afstand van ± 110
km. Kan ze de prachtige tocht van verleden jaar overtreffen?
Het blijft een verrassing maar trappen moeten we zeker!
UITSMIJTERTOCHT
Het zomerseizoen wordt in september afgesloten met de
Uitsmijter. De organisatie is in handen van Jan de Kruijf
en de te rijden afstand is ± 110 km met een optie voor 90
km. Na een verrassende route zullen we in de Vossenberg
(Vierhouten) of De Roskam (Nunspeet) kunnen we ter
afsluiting van een uitsmijter met consumptie, op kosten van
de vereniging, genieten.
Voor alle bovenstaande clubtochten is afgesproken dat de
vertrektijd 8.30 uur zal zijn bij het Transferium. Daar waar niet
vermeld is de koffie met eventueel gebak voor eigen rekening.
Uiteraard zullen er (indien nodig) diverse groepen met GPS
voorrijders worden gemaakt waarin ieder aan z’n trekken
komt.

TOER 2-DAAGSE
In juni zal de jaarlijkse Toer-2-Daagse, voor de racefietsers
(m/v) worden georganiseerd. Het T2D-comité, bestaand uit
doorgewinterde toerfietsers van de club, zoekt een uitdagend
hoekje van Nederland op en kijkt of er een attractief hotel/
restaurant accommodatie bereid is, om ongeveer 50 mannen/
vrouwen te hosten.
Met de auto en fietsen achterop vertrekken vrijdagmorgen,
op tijd naar de accommodatie, meestal al in het clubtenue.
Tegen 10 uur kan er dan op die vrijdag nog een mooie, eerste
lus worden gefietst. Weer terug in het hotel is er gelegenheid
voor opfrissen en omkleden, gevolgd door gezellig samenzijn.
Uiteraard wordt geprobeerd een op de fietser afgestemd diner
met de keuken af te spreken, wat doorgaans lukt...
Ook op de zaterdag op tijd aan tafel voor een uitgebreid
ontbijt, want na de groepsfoto (traditie he) gaan we op pad
voor een tweede route. Er worden doorgaans een tweetal
routes gemaakt, de korte afstand van maximaal 90 kilometer
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en een langere van maximaal 130 kilometer. Deze zijn vooraf
via de website, als GPX en/of Cyql te downloaden. Uiteraard
mag men per dag kiezen, in welke groep men wil meefietsen.
Bij terugkomst op de zaterdag is er nog gelegenheid om om
te kleden en nog even aan de vrijwillige Happy Hour deel te
nemen. Daarna kan eenieder zelfstandig huiswaarts keren.

De kosten voor het hele weekend, waarin alles, behalve
vervoer naar en van de accommodatie en eigen genoten
consumpties, is inbegrepen, worden vooraf bekend gemaakt
en via een incasso door de Penningmeester, betaald.
Het motto voor het toerweekend is “Niets moet, van alles
kan.” De nadruk ligt op gezelligheid en saamhorigheid,
waarbij we al toerfietsend een uitdagend mooi fiets gebied in
Nederland ontdekken.

FIETSJAAR 2021
We zijn alweer bijna aan het einde van 2021. Wat is afgelopen jaar, een
vreemd jaar geweest. Geen wedstrijden, wel jeugdkamp, maatregelen op
en af, gelukkig toch kunnen trainen en helaas nog steeds geen toertochten.
Gelukkig hebben we gewoon door kunnen trainen en toch veel gezellige,
aangepaste, activiteiten mogen meemaken.

Ik wil alle vrijwilligers, ouders en
kinderen van harte bedanken voor jullie
hulp en gezelligheid van afgelopen
jaar. In het speciaal Henk Docter, die
besloten heeft na vele jaren vrijwilliger
bij TC De volharding te zijn geweest,
met ingang van 2022 hiermee ophoudt.
Henk begeleidt al vele jaren groep

1, waarbij hij heel veel jeugdleden
techniek en veiligheid bij heeft
gebracht. Wij zijn Henk enorm dankbaar
voor zijn inzet en zullen hem missen.

activiteiten & evenementen weer
volledig en zelfs uitgebreider te mogen
organiseren.
Sportieve groet,

Nog een maandje en dan zitten we
alweer in 2022, in dit jaar hopen
we weer veel te mogen trainen en

Ilse & het MTB Jeugdteam
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Kattenberg Verhuizingen

vraag ons

gratis
infopakket
aan!

MTB-DAMES EN HEREN

•
•

TC De Volharding heeft een grote groep actieve
mountainbikers, die het hele jaar doorfietsen. In tegenstelling
tot de beginjaren van het mountainbiken, toen deze tak van
de fietssport voor veel racefietsers een manier was om de
wintermaanden te overbruggen, is het mountainbiken een
volwassen sport binnen de club. Eigenlijk kunnen we zelfs wel
stellen dat het zwaartepunt van de mountainbike-activiteiten
in de zomermaanden ligt.
In april beginnen de clubritten. Eind september is er voor
iedereen die het zomerseizoen op een mooie manier wil
afsluiten het MTB clubweekend. Dit wordt steevast gehouden
op een interessante locatie (binnen- of buitenland) waar de
bergen hoger zijn dan in Nunspeet.
In oktober beginnen de voorbereidingen voor het
winterseizoen, want op de eerste zaterdag van november
organiseert TC De Volharding één van de mooiste
veldtoertochten van Nederland: de Rabo-Veldtoertocht.
En de eerste zaterdag van februari doen we dit nog eens
dunnetjes over met de De Jong & Laan Lentetocht. Deze twee
evenementen trekken veel deelnemers uit heel Nederland en
zelfs van over de grenzen.
Sinds 2007 is er aan de De Jong & Laan Lentetocht ook een
volwaardige veldtoertocht gekoppeld. Deze wordt verreden in
april. (géén MTB in 2022!)
Van april tot september worden er tochten met MTB’s
gereden in de bossen, in de omgeving van Nunspeet. Meestal
worden er drie of vier groepen gevormd zodat je een groep
van jouw eigen conditieniveau kunt kiezen. We willen je graag
wijzen op de regels waar ieder individueel verantwoordelijk
voor is;

Een ½ uur voor zonsopgang en ½ uur na zonsondergang
zijn de natuurterreinen gesloten.
Nooit fietsen in “rustgebied voor het wild” en “verboden
toegang” gebieden.

GROEPSINDELING
Afhankelijk van jouw ervaring, kunde en conditie is er een
groepsindeling;
DAMES TRIPLE, FUN-I & FUN-II
Triple; is de instapgroep, bedoeld voor beginners en mensen
die rustiger willen fietsen.
Fun I; deze groep is voor dames die een hoger tempo aan
kunnen houden en ervaren zijn op en met de fiets.
Fun II; in deze groep rijden de dames die meer ervaring
hebben en het tempo ligt in deze groep hoger.
HEREN: TRIPLE, FUN & SPORT
Triple; voor beginners of mensen die wat rustiger aan willen
doen, toeristisch technisch.
Fun; middengroep, voor mensen die een wat hoger tempo
aankunnen en een sprintje tegen de heuvel op niet schuwen.
Deze beide groepen rijden met een voorrijder en achterrijder
die de omgeving op hun duimpje kennen. Het tempo van de
langzaamste is bepalend, plezier in het fietsen staat voorop.
Er zijn altijd voorrijders aanwezig die volgens een vastgesteld
rooster de deelnemers begeleiden.
Sport; gaat het je allemaal niet hard genoeg, wees dan een
grote jongen en ga met de Sport-groep mee. Deze groep
rijdt zonder een vaste voorrijder en de rit zal veelal een stuk
intensiever zijn dan van de andere twee groepen.
Als jij vindt dat je een crack bent, fiets dan niet de Fun-groep
aan gort, maar bepaal je eigen route. In de Sport-groep staat
de uitdaging voorop.

GEDRAGSCODE MOUNTAINBIKE
1. Fiets alleen daar waar het is toegestaan.
2. Respecteer de natuur: plant en dier.
3. Draag een valhelm.
4. Fiets in kleine groepjes.
5. Waarschuw andere recreanten tijdig en vriendelijk.
6. Benader andere recreanten en drukke locaties stapvoets.
7. Voorkom onnodig remmen: spaar de ondergrond.
8. Maak geen onnodig lawaai.
9. Volg aanwijzingen op van politie en/of verkeersregelaars.
10. Laat geen afval achter.

GEDRAGSREGELS
Neem bij het fietsen ook de volgende gedragsregels serieus in
acht:
• Pas je aan de regels zoals die gelden in de groep waarin je
rijdt.
• Indien iemand aangeeft terug te willen gaan omdat hij
zich niet fit voelt laat hem dan nooit alleen gaan.
• Mountainbike alleen op de daarvoor bestemde paden en
wildwissels zijn géén singletracks.

TRAININGEN
Start vanaf het Transferium (Plesmanlaan) te Nunspeet
Dames rijden op dinsdagavond in drie groepen, start om
19.00 uur
De heren op de woensdagavond in drie of vier groepen, start
om 19.00 uur
Voor de groep rijden voorrijders, deze zijn bekend in en met de
bossen. Ze hebben de taak het tempo constant en de groep bij
elkaar te houden. Het staat je vrij om met een groep mee te
rijden die onder je niveau ligt. Het is alleen niet de bedoeling
dat het tempo dan opgetrokken wordt, pas je tempo in dat
geval aan de groep aan. Tijdens de clubritten geldt ook hier
de stelregel “samen uit, samen thuis”. Hierbij is het je eigen
verantwoording om tijdig aan te geven dat het tempo te hoog
ligt.
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ADDIX COMPOUND

SPEED

SPEEDGRIP

SOFT

ULTRA SOFT

Zoek je grenzen op en eis het maximale van je banden. Onder de zwaarste beproevingen laat deze band
zijn ware gezicht zien: meer grip, meer snelheid en betere roleigenschappen. Ervaar een andere dimensie.
ADDIX - het nieuwe compound voor al onze legendarische banden van de Evo-line.
schwalbe.com/addix-compound

NL_AZ_ADDIX_185x130_RZ_speed.indd 1

17-8-2017 16:28:41

WASBOXENTECHNIEK MET OPTIMALE WERKING
WASBOXENTECHNIEK MET OPTIMALE WERKING
• 8 WASPLAATSEN WAARVAN 1
GESCHIKT VOOR CARAVAN/CAMPER
* 8 WASPLAATSEN
• 1 TWEEWIELERWASPLAATS
WAARVAN 1 GESCHIKT VOOR CARAVAN/CAMPER
• ACTIEVE
SHAMPOO
* 1 TWEEWIELERWASPLAATS
* ACTIEVE SHAMPOO MET WARM WATER
• ALLE PROGRAMMA’S
* ALLE PROGAMMA’S
MET
WARM WATER
• HOOGWAARDIGE
WAX
VOOR
DRUPPELEFFECT
* HOOGWAARDIGE WAX VOOR DRUPPELEFFECT
• NASPOELPROGRAMMA
MET
VLEKVRIJ
* NASPOELPROGAMMA MET VLEKVRIJ WATER WATER
VOOR STREEPLOZEOPDROGING
OPDROGING
VOOR STREEPLOZE
* 4 KRACHTIGE
STOFZUIGERS
• 4 KRACHTIGE
STOFZUIGERS
* GRATIS GEBRUIK LUCHTPOMP VOOR EEN
• GRATISGOEDE
GEBRUIK
LUCHTPOMP VOOR EEN
BANDENSPANNING
GOEDE BANDENSPANNING
AUTOWAS
VAN DEN HURK
AUTOWAS VAN DEN HURK
F.A.MOLIJNLAAN
F.A.MOLIJNLAAN 192192
8071
8071AK
AK NUNSPEET
NUNSPEET

VERENIGINGSTOCHTEN MOUNTAINBIKERS

MTB CLUBWEEKEND

Mountainbike is een sport die door veel TC De Volharding
leden het hele jaar beoefend wordt. Toch onderscheiden
we wel een zomer- en winterseizoen. Er zijn tochten die
gelden als opening en sluiting van de seizoenen in maart en
september. In het verdere verloop van het fietsseizoen volgen
er tochten naar specifieke gebieden zoals een “Posbank-toer”
of een speciaal onderwerp zoals de “Zwerftocht”.

In september organiseert TC De Volharding voor
mountainbikers m/v een sportief uitstapje van twee of
drie dagen. Vanuit de organisatie worden verschillende
mogelijkheden geboden wat betreft het verblijf. Er wordt een
locatie in binnen- of buitenland gezocht en in deze vreemde
omgeving wordt dan in meer of mindere mate fanatiek
gefietst. Daarbij staat gezelligheid en teamgeest voorop. Via
de website en de Nieuwsbrief wordt hier tijdig aandacht aan
gegeven. Er is een maximumaantal deelnemers wat mee kan,
opgave vooraf is verplicht.
		

De start is meestal om 9.00 uur vanaf het Transferium,
maar kijk in de clubagenda of op de website voor specifieke
informatie. Bij gelegenheid is er koffie met appelgebak op
kosten van de vereniging.
MTB VASTE ROUTES
Dave de Bokx heeft samen met Ronald de Ruiter een
maandelijks te bezoeken vaste route op de kalender gezet.
De manier van inschrijven zal in 2022 nog via diverse
media mogelijk zijn, maar uiteindelijk is het doel om dit zo
centraal mogelijk te doen via de CYQL app. Ook kun je je nog
aanmelden via mtb@tcdevolharding.nl
DATUM

VERTREK

ROUTE

AFSTAND

STARTPUNT

15-JAN

09.00

Appelscha-Diever Hoogersmilde-Appelscha Bosberg

45 KM

Diever, Bosweg 17

20-MRT

09.00

Nijmegen - Groesbeek - Mook

49 KM

Malden, Groesbeekseweg 55a

23-APR

09.00

Clinic-Dave - Bar End Apeldoorn

NVT

Apeldoorn, Sportpark Orderbos

5-JUN

09.00

Hooge Vuursche - Lage Vuursche

34 KM

Baarn, Zevenlindenweg 9

16-JUL

09.00

Zeddam

26 KM

Beek, Peeskesweg 12

28-AUG

09.00

Rijssen - Markelo

63 KM

Rijssen, Arend Baanstraat 102

8-OKT

09.00

Zeist - Austerlitz

31 KM

Austerlitz, Woudenbergseweg 39

18-DEC

09.00

Ede - Otterlo - Ede Kort

29 KM

Ede, Wekeromseweg 1

VRIJWILLIGER WORDEN?
Onze club wordt gedragen door de vrijwillige bijdrage van onze leden. Door deze
inzet is het voor de vereniging mogelijk om diverse activiteiten te organiseren.
Het promoteam is het vrijwilligerspunt van TC De Volharding.
Iedere commissie binnen TC De Volharding kan hier melden welke
vrijwilligerstaken er zijn en welke taken nog ingevuld moeten worden.
Het promoteam probeert dan te helpen bij het invullen van de taken.
Hiervoor geldt het motto: “Vele handen maken licht werk!”

Vele handent
maken lich
werk!

Stuur je mail naar: promoteam@tcdevolharding.nl
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INKOOP EN VERKOOP

/

VERHUUR EN ONDERHOUD

/

R E PA R AT I E E N S C H A D E H E R S T E L

AANHANGWAGENS
professioneel en van hoge kwaliteit

ERKEND SPECIALIST
Van der Horst in Nunspeet is erkend specialist op het gebied
van aanhangwagens, met een breed assortiment aan A-merken zoals
Hulco, Anssems en Henra en ons eigen merk Hoka. Voor iedere professional of
particulier die kwaliteit weet te waarderen, hebben wij een passende aanhangwagen.
Maar ook voor paardentrailers en maatwerk is Van der Horst uw adres!

Draaiing 1 • Nunspeet • T (0341) 270 605 • vanderhorstaanhangwagens.nl

#voorwiekwaliteitwaardeert!

MTB JEUGD
TC De Volharding heeft een aparte afdeling voor de jeugd.
Voor iedereen van 7 t/m 17 jaar. En wat voor afdeling!
Met maar liefst bijna 50 leden is het één van de grootste
jeugdafdelingen van Nederland. En we groeien nog
steeds! Mountainbiken is hartstikke leuk en met allemaal
leeftijdsgenoten is het nog leuker. En in de directe omgeving
van Nunspeet heb je volop bossen waar het barst van de
mooie paadjes. Van smalle kronkelende moeilijke wildsporen
tot snelle brede paden.
Van april tot en met september is er iedere donderdagavond
een trainingsrit. Er wordt dan gefietst in verschillende
groepen zodat iedereen in zijn eigen tempo kan meedoen.
Het fietsen gebeurt altijd onder begeleiding van volwassen en
ervaren fietsers. Voor de veiligheid en natuurlijk om je te leren
hoe je nog beter gaat fietsen.
Daarnaast worden er allerlei leuke evenementen
georganiseerd. Zoals een 2-Daags Kamp, een eigen Jeugddag
met allerlei proeven en de Clubkampioenschappen.

ACTIVITEITEN
Van april tot en met september is erop vrijwel elke
donderdagavond een trainingsrit. In het schema kun je zien
op welke data deze staan gepland. Ook als je nog geen lid
bent, kun je een paar keer meefietsen om te kijken of je het
leuk vindt. Je komt dan gewoon op een donderdagavond naar
het Transferium waar we om 18.30 uur vertrekken. Je wordt
dan ingedeeld in een groep en dan kun je lekker meefietsen.
De trainingsavonden duren tot 20.00 uur en we komen dan
weer terug bij het Transferium.
Je moet wel zelf zorgen voor een MTB en een helm. En die
laatste is echt verplicht in verband met je veiligheid.
Voor de jeugd is er ook een aparte competitie: de
clubkampioenschappen. Drie keer per jaar wordt er dan
gestreden om de beste plaatsen. In 3 aparte leeftijdsklassen,
apart voor de jongens en meisjes, zodat zoveel mogelijk
deelnemers een kans hebben. Diegene die over alle drie de
wedstrijden het beste resultaat heeft, wint de beker. En voor
iedereen die alle drie de keren meedoen is er ook een leuk
aandenken. Inde evenementenkalender kun je zien op welke
avonden de clubkampioenschappen plaatsvinden.

GEDRAGSREGELS VOOR BEGELEIDERS JEUGD
1. Sportiviteit en respect zijn voor ons het uitgangspunt en
de begeleiders zijn van onbesproken gedrag.
2. De begeleider zorgt voor een omgeving en een sfeer
waarbinnen de jeugd zich veilig voelt.
3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van
machtsmisbruik of intimidatie tegenover de jeugd.
4. De begeleider ziet er op toe dat deze regels worden
nageleefd door iedereen die er bij betrokken is.

VERENIGINGSTOCHTEN JEUGD
In de winterperiode en het voorjaar wordt door TC De
Volharding drie MTB-tochten georganiseerd.
RABO VELDTOERTOCHT
1e zaterdag van november: afstanden: 30- 50 en 75 km.
SCHWALBE VELDTOERTOCHT
1e zaterdag van februari: afstanden: 30 - 45 en 60 km.

JEUGD CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
Elk jaar wordt er bij de jeugd in drie ronden het MTB
Clubkampioenschap verreden. In april, mei en juni worden
de wedstrijden verreden, gevolgd door een finale. Er wordt
gestart in 5 verschillende niveaugroepen. Verder is er een
onderverdeling in jongens en meisjes. Het parcours wordt
voorgereden voordat er gestart wordt. De jeugd krijgt na drie
wedstrijden een leuke herinnering en de winnaars krijgen een
mooie beker uitgereikt.

JEUGD CLUBWEEKEND
Eén keer per jaar gaat de jeugd een weekend op kamp. Op
vrijdagmiddag gaat de jeugd in verschillende groepen op
de fiets van start. Begeleiders zorgen ervoor dat ze na een
aantal uren fietsen door de bossen op de juiste bestemming
aankomen. Eenmaal aangekomen wordt de fiets niet
weggelegd, maar ook op locatie wordt er regelmatig een
tochtje gemaakt. Ook is er tijd om wat te oefenen met de
techniek en beheersing van de fiets. ’s Avonds is er een
barbecue en kampvuur (als dat mogelijk is) en menig jeugdlid
zal dan ook niet op tijd in bed liggen. Na (veel te vroeg) weer
op staan, de spullen te pakken en nog een stukje fietsen,
komen ze op zaterdagmiddag moe maar voldaan weer thuis.

WAT LEREN WE DE JEUGD TIJDENS TRAININGEN
1. Luisteren naar de begeleider, politie en verkeersregelaars.
2. Veilig fietsen in het bos en draag altijd een valhelm.
3. Nooit fietsen in “rustgebied voor het wild” en “verboden
toegang” gebieden.
4. Respect voor de natuur: plant en dier, spaar de ondergrond
5. Elkaar geen pijn doen en nooit pesten.
6. Maak geen onnodig lawaai.
7. Laat geen afval achter.
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MAXIBIKES
FIETSMETING
WAAROM EEN GOEDE FIETSMETING BELANGRIJK IS?!
Een fietsmeting (bikefit) is essentieel voor het bepalen van een optimale zitpositie,
want als je goed op je fiets zit dan hou je het langer vol en dan kun je je kracht beter
overbrengen op de pedalen. Een fietsmeting lost ook vaak problemen op, denk hierbij
aan knieklachten, rugklachten, voetklachten of nekklachten.

EEN STATISCHE- OF EEN
DYNAMISCHE FIETSMETING
Een statische fietsmeting gaat uit van
de relatie tussen de lichaamsmaten
van een persoon en de afstelling
van de fiets. Deze wijze van “fitten”
wordt vooral toegepast bij een basic
afstelling van de zitpositie of bij het
bepalen van de juiste framemaat. Een
dynamische fietsmeting wordt veelal
uitgevoerd met behulp van een video
analyse of een lasersysteem, bij een
dergelijke meting wordt de beweging
geanalyseerd terwijl de renner actief
fietst. Bij Maxibikes wordt hierbij
meestal gekozen voor een analyse op
de eigen fiets omdat dit een exacte en
definitieve afstelling geeft, een “fitbike”
wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het
bepalen van een framemaat.

de beweging wordt er heel specifiek
gekeken naar bepaalde waarden
zoals de kniehoek, schouderhoek en
ellebooghoek. Deze waarden zijn
niet geheel bepalend en dus is de
samenwerking tussen de fitter en de
renner enorm belangrijk om uiteindelijk
tot de ideale fietshouding te komen!

VERGELIJKEND TESTEN TIJDENS
EEN DYNAMISCHE METING
Elk persoon is geheel uniek en dus
wordt er bij een meting heel specifiek
naar de persoon gekeken, hier
komt dan ook de ervaring van een
professionele fitter duidelijk aan bod.
Het gewenste doel van de fietsmeting
staat voortdurend centraal en door de
interactie tussen beide personen zal het
beste resultaat behaald kunnen worden.
De “optische waarnemingen” van de

fitter in combinatie met het “gevoel”
van de renner zijn noodzakelijk voor
het perfect afstellen van de fiets. Na
elke aanpassing wordt er nauwkeurig
gekeken welke veranderingen worden
waargenomen en of het gevoel tijdens
de fietsbeweging veranderd. Wij zeggen
dan ook dat het beste resultaat wordt
behaald bij een goede samenwerking
tussen de renner en de bikefitter.

ZIT JE NIET LEKKER OP JE
RACEFIETS, GRAVELBIKE OF
MOUNTAINBIKE?
Heb jij blessures, pijntjes of wil je
gewoon zekerheid over je zitpositie?
Maak dan een afspraak voor een
professionele fietsmeting bij Maxibikes!
Bel met 0341-258410 of kijk op www.
maxibikes.nl voor alle mogelijkheden!

HET REGISTREREN EN
ANALYSEREN VAN BEWEGINGEN
TIJDENS EEN FIETSMETING
Tijdens een dynamische meting kijkt
de bikefitter naar de manier waarop
de renner beweegt, de lichaamsmaten
dienen hierbij uitsluitend als basis en
worden verder niet gebruikt in het
verloop van de procedure. Tijdens een
dynamische meting worden beweging
gerelateerde parameters waargenomen
en deze worden vastgelegd met behulp
van een video analyse of een digitaal
STT lasersysteem. Bij het vastleggen van
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Meer info?
Wij komen
vrijblijvend
bij u op
bezoek!

Tu i n o n t w e r p e n R e a l i s a t i e
Landschapsinrichting • Verkavelingsplannen
T (0341) 26 63 90 • M (06) 54 99 40 01 • www.korsian.nl

CLUBEVENEMENTEN
De NTFU heeft 3 sterren toegekend aan de veldtoertochten,
iets waar we als vereniging erg trots op zijn. Door de grote
populariteit komen hier vaak meer dan 1.500 deelnemers op
af. Voorafgaand aan deze tochten wordt vaak de route een
paar keer “voorgereden” zodat je wel in de gelegenheid bent
om te genieten van het parcours.
TC De Volharding organiseert een tweetal grote fiets
evenementen voor zowel clubleden, als deelnemers buitenaf.
De routes zijn voorzien van richtingpijlen en voeren over de
Noordwest Veluwe.
Voor alle evenementen treden wij op als gastvereniging voor
deelnemers uit het hele land. Het spreekt voor zich dat wij
hiervoor een groot aantal vrijwilligers nodig hebben. Dat
betekent dat wij een beroep op jouw medewerking (kunnen)
doen en je zelf niet altijd mee kunt rijden. Je wordt door het
promoteam of de toercoördinator benaderd over wat je kunt
en wilt doen tijdens één van de evenementen, maar je kunt je
ook zelf aanmelden.

DE JONG & LAAN LENTETOCHT

VELUWSE LADIES RIDE
Speciaal voor dames een mooie toertocht over de Veluwe.
Ladies, let’s ride! Een unieke toertocht en, zoals de naam al
zegt, alleen voor dames! Helaas zal deze om organisatorische
redenen niet in mei 2022 plaatsvinden.
Voor 2023 wordt een coördinator gezocht.

FIETSMATERIAAL
De fiets dient in een goede staat te verkeren, zodat bij het
rijden in de groep deze geen gevaar voor anderen oplevert.
Banden en remmen dienen in een goede staat te verkeren.
Het rijden met een valhelm is tijdens Volharding-tochten
verplicht. Bij de start van een trainingsrit kan de wegkapitein
een instructie geven over de veiligheid van het materiaal. Het
verdient ook aanbeveling om voldoende reservemateriaal voor
kleine reparaties onderweg mee te nemen, zoals een kleine
fietspomp, een binnenband en bandenlichters. Daarnaast is in
het voor- en naseizoen een voor- en achterlicht aan te bevelen.

GEZONDHEID

Zaterdag 30 april: Toer/Racefiets afstanden 85 en 130 km.
Op de laatste zaterdag van april kunnen race/toerfietsers
mooie en interessante kilometers maken in de wijde
omgeving van Nunspeet. TC De Volharding organiseert dan de
Jong & Laan Lentetocht voor toerfietsers. In 2020 en 2021 kon
dit evenement vanwege Corona helaas niet doorgaan.
VRIJE TOERTOCHT
Deze mooie en gevarieerde De Jong & Laan Lentetocht is een
vrije toertocht (VTT) over de Veluwe, waarbij gekozen kan
worden uit afstanden van 85 en 130 km. Enig geaccidenteerd
terrein ontbreekt niet in deze gevarieerde, uitdagende tocht.
Koffie en appelgebak is verkrijgbaar voor eigen rekening bij
een café op de route.
Bij de inschrijving kun je gebruik maken van Scan & Go. Tevens
kan van voorinschrijving gebruik gemaakt worden.
STARTTIJDEN
Voor toerfietsers 85 km starttijd 8.30-10.30 uur.
Voor toerfietsers 130 km starttijd 8.00-9.30 uur.
BEREIKBAARHEID EN KOSTEN
De route naar de startlocatie aan de Electraweg 5 te
Nunspeet, wordt duidelijk aangegeven, zowel vanaf
de snelweg als de andere invalswegen. Er is ruime
parkeergelegenheid, maar je kunt ook met de trein komen.
Er is douchegelegenheid aanwezig, zodat je dus fris weer naar
huis kunt. De kosten zijn 7 euro en je krijgt 2 euro korting als
je lid bent van NTFU of KNWU. Voor jeugd tot en met 15 jaar
is deelname zelfs gratis.

Fietsen doen we om onze gezondheid te bevorderen, zowel
lichamelijk als geestelijk. Regelmatig fietsen bevordert
de gezondheid, maar continu op je maximum presteren
werkt averechts. Geef aan als je je niet lekker voelt (duizelig,
hartritmestoornissen, overmatig transpireren). Ga niet
presteren als je koorts hebt. Een medische keuring als je op
‘leeftijd’ bent wordt aanbevolen, maar het allerbelangrijkste
is: “luisteren naar je lichaam”.

TRAINERS
TC De Volharding wil als amateurvereniging, professioneel
overkomen. Dat betekend dat in het kader van gestelde
veiligheidsaspecten zoals gedragscodes en respect van de
medemens, er ook gedisciplineerd gefietst dient te worden.
Daarvoor zijn leden m/v door oa NTFU opgeleid om ’een oogje
in het zeil te houden’. Zo kennen wij:

WEGKAPITEIN
Bij de toer-racefietsers zijn een aantal leden als zgn.
“Wegkapitein’ bij de NTFU opgeleid. Fiets je in een groep van
meer dan vier personen? Dan zorg je als wegkapitein voor de
veiligheid van de groep. Hij/zij zorgt dat de verkeersregels en
gedragsregels van je vereniging worden gevolgd en spreekt
leden hierop aan als dit nodig is. Ook bepaald hij/zij in overleg
de routes en ziet toe op de snelheid van de groep. Dit gebeurd
aan de hand van afspraken die binnen de vereniging zijn
gemaakt, de gedragscode van de NTFU en in overleg met
een opgeleide trainer van de vereniging. De wegkapitein is
inmiddels een begrip onder wielerverenigingen en groepen.
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MTB-INSTRUCTEUR
De vereniging heeft een aantal MTB-instructeurs die een
opleiding hebben gevolgd bij de NTFU. Tijdens het fietsseizoen
kunnen zij trainingen of clinics verzorgen. Tijdens deze
trainingen is er speciale aandacht voor de fietstechniek: hoe
en wanneer schakelen, klimmen, evenwicht en balans etc.
Bij de jeugd zullen deze instructeurs meegaan op een aantal
donderdagavonden, hierin krijgen de verschillende groepen
afwisselend tips en tricks om beter te fietsen.

WINTERSPINNING
Om de wintermaanden toch wat aan de fietsconditie te
doen krijgen clubleden de kans om, van oktober tot en met
februari, te Spinnen tegen een gereduceerd tarief. Deze lessen
worden verzorgd door MoviFit in Nunspeet. Kijk voor actuele
informatie op de websites.

CLUBKLEDING
Mede door de sponsoring van een aantal bedrijven wordt het
onze leden mogelijk gemaakt om, tegen een voordelig tarief,
clubkleding aan te schaffen. Om de vijf jaar wordt een nieuwe
outfit samengesteld. Vanaf 2021 rijdt onze club in kleding van
het merk Bioracer. Nieuwe clubkleding bestel je zelf online
bij Maxipromo Sportswear; www.maxipromo.nl/support/
bestelpagina/

Maxipromo levert niet alleen de kleding, maar alle leden
kunnen het hier ook zelf rechtstreeks online bestellen.
Je kunt voordeelsets bestellen van racetenue en
mountainbiketenue maar ook losse kledingstukken en allerlei
accessoires.
Leden kunnen eenmalig een vijf-delige set bestellen voor een
prijs van € 123,90 Wel ben je verplicht om na de bestelling
minimaal nog twee jaar lid te blijven van de club. Bij eerdere
opzegging van het lidmaatschap worden kledingkosten
doorberekend. Meer informatie kun je krijgen via de
kledingcommissie, zie de website voor de gegevens.
De leden worden geacht tijdens trainingstochten en
gezamenlijke toertochten in clubkleding te fietsen.

GOEDE DOELEN
De vereniging staat door haar maatschappelijke
betrokkenheid open voor goede doelen tijdens onze
evenementen. Hierbij worden de volgende regels in acht
genomen:
• Minimaal vier weken voor aanvang van een evenement
moet de aanvraag ingediend worden.
• De vereniging laat niet meer dan één goed doel per
evenement toe.
• Goede doelen ondersteund door een verenigingslid gaan
voor bij een aanmelding.
• De locatie van de uitvoering, bijvoorbeeld een collecte,
wordt met het bestuur afgestemd.
• De initiatiefnemer(s) moet zich op de dag van het
evenement melden bij de bij de toerleider.

RUN-BIKE-RUN 2022 NUNSPEET
GA JIJ DE SPORTIEVE UITDAGING AAN?
TC de Volharding organiseert op zaterdag 14 mei een geweldige “EXTREME”
Run-Bike-Run bij de Crossbaan in Nunspeet. Normaal gesproken onderdeel
van de www.veluwserunbikerun.nl competitie.
Het loopgedeelte gaat grotendeels over de crossbaan. Het fietsgedeelte gaat
door het prachtige Hendriksbos met veel single tracks en venijnige klimmetjes.

14
MEI

De inschrijving is al geopend. Meer info is te vinden op:

www.runbikerunnunspeet.nl
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Astridlaan 66

info@haverkampsportprijzen.nl

0341 77 01 80

facebook.com/haverkampsportprijzen

8072 CW Nunspeet
06 48 526 526

www.haverkampsportprijzen.nl

instagram.com/haverkampsportprijzen

SPONSOR IN THE SPOTLIGHTS

SLOT &
KEERSSEMEECKERS
Een nieuw magazine, een nieuwe rubriek! En wat is er dan mooier, als er een sponsor
zich spontaan aanmeldt, om zijn bedrijf en werkzaamheden nader toe te lichten.
Nick Keerssemeeckers (62) van Slot & Keerssemeeckers reageerde direct op mijn
oproep en beschreef in bijna 2 uur interviewen de uiteenlopende handelingen van de
vier vestigingen die hij samen met levenspartner Brigitte Slot heeft.

Nick is voor menig Nunspeter geen
onbekende, want ondanks dat
hij en partner Brigitte Slot niet in
Nunspeet wonen, bestaat de vestiging
in Nunspeet al vele jaren. In 1983
begonnen zijn werkzaamheden in
Nunspeet waar hij vele jaren samen
met Rob Steketee een maatschap had.
In 2008 start hij de praktijk aan de aan
de Beethovenlaan en sinds een paar jaar
is de praktijk gehuisvest aan de Laan.
Ook zijn er twee vestigingen in Wezep
en één in Oldebroek.
Zijn sponsoring met TC De Volharding
is niet toevallig, want Nick is al jaren
actief fietser en vindt betrokkenheid
en iets terugdoen voor de vereniging
belangrijk. Slot & Keerssemeeckers is
shirtsponsor bij zowel “de volharding”
als bij volleybalvereniging Hellas
Tevens is de praktijk sponsor van MTBvereniging Oldebroek,

In 2014 sloot (Brigitte) ‘Slot’ aan. Vader
Simon Slot en moeder Lenny begonnen
in 1970 hun fysiopraktijk in Wezep.
Simon Slot was medeoprichter van de
fietsclub Cyclo’78 in Wezep en was ook
fervent fietser. Sinds zijn overlijden
in 2013 wordt in West-Friesland de
“Simon Slot West-Friese omringdijktoer”
gereden, een tocht van zo’n 180km.
Keerssemeeckers heeft inmiddels al
40 jaar ervaring op fysiotherapie en
manueel therapie gebied. De praktijk is
in vele richtingen gespecialiseerd. Dat
doen Nick en Brigitte niet alleen, want
er werken nog zo’n 15 specialisten in
hun team.

Specialisten op het gebied van
bekkentherapie, handtherapie,
kaaktherapie, kinder-manuele
therapie, oncologische fysiotherapie en
oedeemtherapie. Ook is er in de praktijk
veel aandacht voor revalidatie. Denk
hierbij van revalidatie bij bv COPD of ook
bij COVID-gerelateerde klachten maar
ook training van patiënten met MS of
Parkinson of na een CVA.
Ook is er veel aandacht voor het
peesapparaat in het lichaam. Diagnose
middels echografie en behandeling
met EPTE en Shockwave behoren tot de
mogelijkheden. Dit is allemaal te lezen
op hun website: www.skfysio.nl.

Ruim 45 jaar geleden begon Nick een
opleiding tot Sportleraar, maar na
één jaar stapt hij al snel over naar de
opleiding fysiotherapie. Hij studeerde
vervolgens in Groningen en daar ( bij de
Academie lichamelijke opvoeding) komt
ook de leus van zijn ondernemingen
vandaan; “Mens sana in corpore sano”
of te wel “Een gezonde geest in een
gezond lichaam”. Daarna studeerde
hij achtereenvolgens Orthopedische
geneeskunde en Manuele Therapie.
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Terug naar de fietsers. De afstelling
van een fiets is uiteraard erg belangrijk.
Maar ook als dat al goed is gedaan door
een specialist op dit gebied, kunnen
er nog wel degelijk diverse klachten
ontstaan. Door bv te zwaar trappen of
te lang in één houding fietsen kunnen
verschillende klachten ontstaan.
Overbelaste nekspieren kunnen een
dood-gevoel of tintelingen in de armen
of zelfs handen veroorzaken. Verkeerd
steunen op de buitenzijde van de
polsen geven vaak tintelingen in pink en
ringvinger. Fysiotherapie kan bij tal van
fiets gerelateerde klachten hulp bieden.

Maar eerst is natuurlijk belangrijker dat
je als fietser luistert naar wat je lichaam
je te vertellen heeft, voordat er grote
problemen ontstaan.
Slot & Keerssemeeckers werkt in hun
holistisch centrum in Wezep samen met
Slot-Natuurlijk (Natuurgeneeskunde),
Slot-Zentrum (Yoga en Pilates), SlotSynthese (Psychotherapie)
Slot-Natuurlijk (een onderdeel van
maatschap Slot & Keerssemeeckers)
richt zich voornamelijk op
Natuurgeneeskunde d.m.v. bio
resonantie en orthomoleculaire
geneeskunde.

Onlangs hebben Nick en Brigitte
samen met (schoon)zus Andrea “Slot
Trainingen en Retraites” opgericht. In de
geweldige ambiance van “de Leeuwte”
in Sint Jansklooster worden retraites
gehouden waarin ruimte en heling van
geestelijk en lichamelijk welzijn centraal
staat (www.slotretraites.nl)
Afrondend, Slot & Keerssemeeckers
is een zeer ervaren bedrijf, met vele
specialiteiten. Ik zou dan ook willen
verwijzen naar de website
www.skfysio.nl waar veel interessants
is te lezen.

DE JONG & LAAN
LENTETOCHT OP
30 APRIL 2022
Het mag weer! Na twee jaar afgelasting vanwege de coronamaatregelen
kunnen de toerrijders dit jaar de Lentetocht weer rijden. Er zijn wel een
paar dingen anders als dat we gewend zijn:
•

•
•

We hebben een nieuwe sponsor voor deze rit: De Jong
& Laan accountants en belastingadviseurs hebben hun
naam verbonden aan deze rit.
Er is dit jaar geen MTB-tocht. Dat is jammer en we hopen
dat dat volgend jaar weer wel gaat lukken.
De de Jong & Laan Lentetocht was normaal altijd op de 2e
zaterdag van april. Omdat er die zaterdag al veel andere
tochten (waaronder de AGR) worden verreden en waaraan
ook veel leden van de Volharding willen deelnemen,
hebben we gekeken of er een betere datum beschikbaar
is. Dat is 30 april geworden. Hier staan bijna geen andere
toertochten op de kalender en we rekenen natuurlijk ook
op iets warmer en mooier weer als begin april.

Starttijden vanuit sporthal de Feithenhof, Electraweg5 in
Nunspeet:
Voor de 85 km is de starttijd tussen 8:30-10.30 uur.
Voor de 130 km is starttijd tussen 8:00-9:30 uur.
Tenslotte wil ik van de gelegenheid gebruik maken iedereen
weer een gezellig, gezond en sportief toerseizoen toe te
wensen. Tot op de fiets en vooral tot 30 april!
Met sportieve groeten,

Ronald Vlasveld
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MTB CLUBWEEKEND 2022
9 T/M 11 SEPTEMBER - EERBEEK

Op vrijdag 9 september vertrekken we (maximaal 50 deelnemrs) alweer voor de
derde keer vanaf het Transferium, om per MTB naar een hotel op de Veluwezoom te
fietsen. De achterliggende gedachte is om veel kilometers te maken op de MTB, over
mooie- en uitdagende routes, waarbij er rekening gehouden wordt met verschillende
niveaus in vaardigheden en conditie. Bagage wordt van- en naar het hotel gebracht.

Deze keer gaan we naar Eerbeek,
Fletcher Hotel Eerbeek, een iets
groter dorp dan Ellecom, waar we de
afgelopen twee jaren zaten. Daarnaast
ligt het een beetje dichterbij, zodat we
de kortste route tot ongeveer 65 km
kunnen beperken en de steilste heuvels
kunnen vermijden, waardoor ook de
minder getrainde zich niet bezwaard
hoeven voelen om mee te gaan.
Onderweg wordt gestopt voor koffie en
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rond de middag voor een lunch (beide
zijn niet inbegrepen).
Er zijn 2 of 3 voorrijders die elk hun
eigen route rijden (65, 75 en 90 km)
waarbij de rustpunten voor alle routes
dezelfde zijn. Enkele highlights op de
diverse routes: Radio Kootwijk, de grote
Waterval van Loenen, mooie technische
kammen, etc. Een pasta maaltijd wordt
`s avonds in het hotel opgediend
(inbegrepen).

Dag 2 is in principe vrij rijden zodat
je zelf groepjes kunt vormen. Het is
wel zo, dat je in het Nationaal park
Veluwezoom enkel op de vaste route
mag rijden. Hier zijn wel verschillende
afstanden mogelijk en extra lusjes
voor degenen die wat extra uitdaging
zoeken. Er zijn onderweg enkele
restaurantjes en/of eetcafé s om de
inwendige mens te versterken.

Helaas maar één langs de route en voor
andere horecagelegenheden moet de
route worden verlaten.
Je hebt voor de route een Dagpas (geen
sticker meer) nodig. Deze kost € 6,- en
wordt je per e mail gestuurd. Gaarne
zelf verzorgen (Natuurmonumenten.
nl) dan staat op je eigen telefoon. `s
Avonds kun je kiezen waar je gaat eten,
in t hotel of een restaurant elders in
Eerbeek. Dit is op eigen kosten.
Dag 3. Na 2 dagen intensief fietsen is
het tijd voor de thuisreis. Deze gaat
weer onder leiding van een voorrijder.
We streven ernaar de route door ander
terrein te laten gaan dan de heenweg

en er niet te veel extra kilometers en/ of
technische uitdagingen in te verwerken.
De ervaring heeft geleerd dat dag 3 als
een soort van “cooling down” trip wordt
gezien. Er wordt geluncht in Hoog
Soeren (eigen kosten)

Tip: neem extra remblokjes en een
“missing link” geschikt voor je eigen
ketting mee.

Veel plezier, Govert Slob, Rinus
Lambregtse en Dave de Bocx
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TERUGBLIK

THEMA TOCHTEN 2021
Eindelijk konden we weer actie ondernemen, weliswaar stond er voor de maand juni
geen thematocht gepland. De reden hiervoor is dat er in de maand juni normaliter
een club2daagse is. Lubbert van Olst met zijn buddie Henk v/d Weg kwamen gelijk in
beweging om de geplande tocht van april in juni te gaan rijden.

Het bestuur was zo blij dat we weer
gezamenlijk op pad konden dat de
koffie met gebak op kosten van de
vereniging was (waarvoor onze dank).

”RONDJE DAELVESSEMER
KERSPEL”
ZATERDAG 5 JUNI:
ORGANISATIE LUBBERT VAN OLST
Na een prachtige zomerse week was
het op deze dag iets minder zonnig.
De weersverwachtingen klopten niet
helemaal, maar het bleef gelukkig de
gehele dag droog.
Er hadden zich 39 liefhebbers
verzameld bij het Transferium en er
waren 2 afstanden, t.w. 90 en 125 km.
Voor de 90 km waren 9 renners en voor
de 125 km in totaal 30 renners die zich
opsplitsten in een (snelle) groep van 16
en een groep van 14 personen.
Over ‘s lands bekende wegen ging
het via t ’Harde en Wezep naar de
spoorbrug in Zwolle, vervolgens langs
de Wijthmenerplassen, Herfte naar
Hoonhorst waar de koffiestop voor de
90 km was.
De 125 km route ging het nog een
stukje verder, via Dalfsen en Lemele
naar de Lemele berg waar bovenop de
koffiestop was.

Na deze welkome onderbreking ging
de 90 km via Heino naar Wijhe waar
we met het pontje overgezet werden
om vervolgens via Heerde en de Dellen
weer in Nunspeet te arriveren.
De 125 km. ging via Luttenberg,
Mariënheem en Raalte naar Wijhe en
reed vervolgens hetzelfde stuk terug als
de 90 km.
Al met al een geslaagde tocht met
mooie routes. Het was weer fijn om
gezamenlijk als (vereniging) groep op
pad te zijn en de blauwe trein weer in
beweging te zien.

aan de vele kolkjes/plassen die
gepasseerd werden.
Wie had dit allemaal bedacht? Tim was
de bedenker van deze namen en ook de
degene die de routes gemaakt had en
we weten allemaal, dat kun je gerust
aan Tim overlaten. Naast de bekende
weggetjes was het Tim weer gelukt
ons pareltjes van wegen (die voor velen
onbekend waren) voor te schotelen. Tim
werd geassisteerd door z’n buddie Bart
de Ruiter.

”DE RIETLANDEN EN DE
KOLKJESTOCHT.
ZATERDAG 3 JULI:
ORGANISATIE TIM KARSTEN
Precies 50 deelnemers stonden om
08.30 uur klaar voor vertrek voor twee
afstanden t.w. 39 voor de 138 km voor
de Rietlandentocht, onderverdeeld in
een groep van 17 renners, een groep
van 16 renners en een kleine groep van
6 die specifiek deze afstand + extra
kilometers als trainingstocht voor de
11stedentocht wilde rijden. Daarnaast
11 renners op de 86 km voor de
Kolkjestocht. De naam Rietlanden was
gekozen omdat er veel achter Zwartsluis
gefietst zou worden richting Giethoorn.
De Kolkjestocht ontleende zijn naam

Het is ondoenlijk om alles te benoemen
maar in grote lijnen ging de 138 km
via de Dellen naar Hattem, de nieuwe
spoorbrug in Zwolle naar Hasselt
(Zwarte water) richting De Velde –
Zwartewatersklooster naar Zwartsluis
richting Giethoorn om daarna af te
slaan naar Beld-Schutsloot waar na
67 km de koffiestop bij jachthaven de
Waterlelie was. Hier werden we vlot
voorzien van koffie met gebak.
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Traditioneel bij deze juli tocht op
rekening van de vereniging (dank).
Na deze welkome onderbreking ging
het via Heetveld - Kadoelen naar
Kraggenburg. Van hieruit richting
Ens-Ramspolbrug, langs de IJssel naar
Kampen vandaar door het prachtige
Reevediep naar Noordeinde en verder
via Elburg weer naar Nunspeet.
De Kolkjes tocht, uiteraard langs de
Waskolk, verscholen dorp richting
Gortel naar Tongeren. Hier vanuit
richting de Dellen naar Hattem, Zalk en
de Zande waar na 50 km een koffiestop
was bij rustpunt Jachthuis. Na deze
stop ging het ook naar het Reevediep
om dezelfde route als de 138 km terug
te gaan naar Nunspeet.
Bij het benoemen van de plaatsnamen
wil dit niet zeggen dat we daar als een
rechte lijn naar toe gingen. Nee via
prachtige achteraf weggetjes werden
deze (deels) aangedaan.
Al met al weer een prachtige
thematocht die onder stralende
weersomstandigheden werd verreden.

”DE GROTE TRAP TOCHT”(OM DE
OOSTVAARDERSPLASSEN HEEN).
ZATERDAG 7 AUGUSTUS DE ROYAL
RIDE (ORGANISATIE PRINS EN KEIJZER).
AFSTANDEN 120 EN 90 KM.
Vakantie tijd. Toch benieuwd hoeveel
deelnemers, maar dat zat wel goed.
Totaal 40 fietsers aanwezig bij het
transferium. Op de 90 km 10 personen
en op de lange afstand van 120 km 2
groepen t.w. 11 en 19 personen. Met
aangenaam fietsweer ging het richting
Harderwijk en met een grote boog aan
de noordkant om Zeewolde heen.
We fietsten over een breed fietspad
van 8 km lang over een natuurstrook
tussen het Horsterwold en de A6 bij
Almere, door het (voor de meesten
onbekend) prachtige natuurgebied
”De Grote Trap”
Tussen
de runderen door richting Almere/
Oostvaardersplassen over de

Oostvaardersdijk met links het
Markermeer naar Lelystad. De korte
afstand miste helaas dit mooie stukje
natuur. Zij fietsten aan de zuidoost kant
van de Oostvaardersplassen. Ergens in
Lelystad kwamen we de 90 km groep
tegen die enigszins verdwaald bleek te
zijn.

Na zo’n 80 km voor de lange afstand en
58 km voor de korte afstand was er een
koffiestop bij Natuurpark Lelystad, waar
zeer vlotjes 40 man van koffie en gebak
werden voorzien.
Na deze welkome onderbreking
ging het over polderwegen richting
Biddinghuizen en via Elburg weer terug
naar Nunspeet om bij de molen even
na te praten over de mooie tocht en de
gezellige sfeer.
Om 13.30 uur thuis (net voor de grote
bui los barstte:!).
Henk Prins en Piet Keijzer, bedankt voor
het ons laten beleven van deze mooie
omgeving.

”DE KLEURENROUTE”MET 120
KM EN DE ”VERNIEUWINGEN
DOOR 3 PROVINCIËN“ MET 70
KM.
ZATERDAG 4 SEPTEMBER: EN TOCHT
GEORGANISEERD DOOR BETTY GROEN.
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De laatste zomer thematocht voordat
we op 25 september het wegseizoen
met de uitsmijterrit afsluiten.
52 personen hadden zich bij het
transferium verzameld.
Na deze stop langs de oude N35 en het
Zwarte water kronkelend om Hasselt
heen schampend langs Kampen en met
het windje in de rug langs het Dronter/
Veluwemeer via Elburg naar Nunspeet.
42 fietsers verdeelt in 4 groepen
hebben genoten van een prachtige
route.
De korte afstand (Vernieuwingen
door 3 provinciën) werd door 10
fietsers gereden, Via Noordeinde en de

Reevesluis richting de Roggebotsluis en
via de slaper langs Kampen naar het
Jachthuis in De Zande voor de koffie.
Na deze welkome onderbreking over
mooie wegen richting Wezep en achter
Oldebroek langs naar ’t Harde en weer
terug in Nunspeet. Ook in deze groep
alleen maar lovende berichten over de
leuke rit. Betty heeft het weer gefikst!

”DE UITSMIJTERTOCHT”

In haar kleurrijke welkom speech gaf
Betty uitleg hoe te komen aan de naam
van deze thematocht: Camping “De
Witte Wieven” het gele object Yellow
(bedrijfsterrein H20 in Wezep), de rode
(spoor) brug in Zwolle waar sommigen
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na een rappe klim het zwart voor de
ogen werd en de groene afwisseling
van bossen en weilanden naar rest.
”Het Roode Hert” (iets boven Dalfsen)
voor de (bruine) koffie stop.

25 SEPTEMBER:
ORGANISATIE BIJ JAN DE KRUIJF.
Een record van 67 deelnemers (!) had
zich bij het Transferium verzameld.
Er waren 2 afstanden t.w. 70 en 115
km. Na enige uitleg van Jan werden er
spontaan groepjes gevormd.
Voor de 70 km waren er 17 fietsers.
Voor de langere afstand van 115 km
50 fietsers onderverdeeld in 4 groepjes
t.w. 10 -10 - 14 en 16 personen. De
langere afstand ging via allerlei
achteraf weggetjes (veel fietspaden)
Stakenberg- Staverden-GarderenWekerom-Harskamp naar Otterlo waar

de koffiestop bij de Waldhoorn was.
Voortreffelijk zoals daar het zaakje
geregeld was om ons vlot van koffie en
gebak te voorzien.
Na deze stop richting HoenderlooHoog Buurlo-Assel-Hoog Soeren
naar Apeldoorn langs de Naald
naar Wenum/Wiesel-Niersen naar
Vierhouten waar bij de Vossenberg een
uitsmijter genuttigd kon worden. Groot
was de verrassing dat er speciaal voor
ons een lunch keuze was samengesteld,
dus volop keus. Voordeel hierbij was dat
lange wachttijden wanneer iedereen
van een uitsmijter voorzien zou worden
met deze optie opgelost werd.
De korte afstand ging via Elspeet
naar Kootwijk waar bij ’t Hilletje de
koffiestop was om vervolgens via
Hoog Soeren naar Uddel- Elspeet naar
Vierhouten te komen. Het wegseizoen
werd op de gebruikelijke manier
afgesloten, d.w.z. koffie, gebak en de

uitsmijter (incl. consumptie) op kosten
van de vereniging. Een prima traditie die
zeer gewaardeerd wordt. Reden te meer
voor de leden om zich ook als vrijwilliger
op te geven voor de activiteiten die ons
toerclub organiseert.
Jan bedankt voor de mooie routes en de
geslaagde dag.

Mede namens de organisatoren van de
thematochten.
					

Rolf Wissink

Resumerend: de tochten van de
maanden april en mei wegens corona
omstandigheden niet doorgegaan. Al
de andere thematochten hadden een
prima opkomst en de organisatoren
hebben ons weer verrast met hele
mooie routes.
Gezien de positieve reacties wordt met
deze thematochten duidelijk aan een
behoefte voorzien.
Als het ons ligt gaan we volgend jaar
op dezelfde weg voort en gaan we
weer ons best doen om mooie routes
voor jullie te bedenken. Dank voor jullie
opkomst en positieve reacties!

TCDV LAAT MENSEN FIETSEN 2022

45

CLUBKLEDING
In februari 2021 is er door een groot aantal
vrijwilligers de nieuwe clubkleding bij de leden
gebracht. Volledig corona-proef en de leden
hoefden de deur niet uit om de kleding af te halen.

De kledingcommissie vindt het
belangrijk dat er keuzes gemaakt
kunnen worden bij het bestellen
van de nieuwe clubkleding. Zo zijn
er verschillende korte broeken,
verschillende shirts en verschillende
jasjes te bestellen. Daarnaast zal er

voor de MTB’ers MTB-kleding worden
aangeboden.
Kledingsets kunnen variëren in prijs.
Er zijn verschillende samenstellingen
mogeljik. Het advies is: eerst passen &
dan bestellen! Ook is er de mogelijkheid
om accessoires aan te schaffen zoals:

Hieronder een voorbeeld van een kledingset en de prijs.

DE PRIJS VOOR EEN 5-DELIG BIORACER KLEDINGSET IS:
TRUI KM PROF BODYFIT (SHIRT KORTE MOUW)

€ 28,50

BIBSHORT PROF LYCRA ELITE LEGGRIPPER 3.0 (KORTE BROEK)

€ 41,75

TRUI LM PROF ISOLATION BODYFIT 2.0 (JASJE)

€ 35,25

BIBTIGHT PROF TEMPEST 3.0 VAPOR ZEEM (LANGE BROEK)

€ 58,50

BODY WINDBLOCK PROF 2.0 MESH OPEN (WINDVEST)

€ 40,75

TOTAAL EXCL. BTW:

€ 204,75

TOTAAL INCL. BTW:

€ 247,75

Prijs voor clublid o.b.v. eenmalige korting is € 123,90 (incl. BTW)
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sokken, armstukken, beenstukken,
bandana & handschoenen. Deze
items zijn te bekijken en te passen bij
Maxipromo, telefoonnummer: 0341258410.
De bestelprocedure kun je vinden op de
website van de club.

DE VOLHARDING
HEEFT NU EEN ECHTE
MTB-KLEDINGLIJN!
De laatste tijd vindt er wat beweging plaats binnen de fietsdisciplines. Eén van de
veranderingen is dat MTB meer als tevoren een sport is welke door een steeds grotere
groep fietsers het hele jaar beoefend wordt en niet meer alleen als wintertraining.
Door deze verandering is er dan ook de behoefte ontstaan om andere kleding te
dragen. Daarom willen wij als TC De Volharding als één van de eerste verenigingen
clubkleding aanbieden die specifiek gericht is op deze groep.

Het betreft een set kleding die wat losser
zit om het lichaam en wat meer de
vrijetijdsuitstraling heeft. Zo hebben de shirts
eigenlijk de pasvorm en het draaggemak van
een normaal T-shirt en zit de korte broek wat
losser en is voorzien van zakken met ritsen,
zodat je toch wat spulletjes snel bij de hand
kunt hebben. In het shirt zit ook wel een
vakje; deze zal niet groot, maar wel afsluitbaar
zijn. De broek wordt vaak gedragen over een
bibshort, maar er is ook een mogelijkheid om
een (luchtige) boxer met zeem eronder te
dragen. Deze is er eventueel ook met bretels.

PRIJS
(INCL. BTW)

LEDENPRIJS
(INCL. BTW)

TRUI ENDURO KORTE MOUW

€ 44,16

€ 22,08

TRUI DOWNHILL LANGE MOUW

€ 38,72

€ 19,36

SHORT ENDURO TECH

€ 57,48

€ 28,74

TOTAAL

€ 140,36

€ 70,18

TCDV LAAT MENSEN FIETSEN 2022
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Energiezuinig en
duurzaam wonen
Verduurzaam je huis in 3 stappen.
Start op Rabobank.nl/duurzaamwonen

