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jaargang 8    nummer  29    febr. 2013 

 
Beste fietsvrienden en fietsvriendinnen, 

 
Na alle festiviteiten van Sinterklaas, Kerst en Oud en Nieuw en een week 
lekker te hebben geschaatst gaan we weer aan een nieuw fietsseizoen 
beginnen. Sneeuw en ijs waren in een paar uurtjes, door een behoorlijke 
regenbui, ineens verledentijd. Gisteren nog –7*C en vandaag +7*C. Wat kan 
het toch raar gaan in ons klimaat. 
Dus schaatsen maar weer in het vet en de fiets van zolder gehaald. Daar maar 
weer hard op gaan trainen voor het komende fietsseizoen! We hebben weer 
een paar mooie fietstochten in het vooruitzicht. 
We hadden op 5 januari j.l voor het eerst een Nieuwjaarsreceptie voor de 

leden van de TFK Bergum georganiseerd. Het bestuur was heel nieuwsgierig of er leden langs 
zouden komen om onder een hapje en een drankje even gezellig met elkaar te kunnen praten. Ik kan 
zeggen, dat het een heel gezellige bijeenkomst was en dat er rond de 50 leden acte de présence 
gaven.  
Edwin heette ons die middag allemaal van harte welkom en wenste ons voor het komende jaar een 
goed fietsjaar toe. 
          Vlak voor deze bijeenkomst hoorden we dat de dag ervoor Hendrik 
Veenstra was overleden. Dat was een grote schrik. Velen van ons wisten niet dat 
Hendrik ziek was.  
Hendrik was altijd van de partij. Samen met zijn vrouw Jikke fietste hij heel wat 
kilometers af. Ook was Hendrik een trouwe medewerker voor diverse activiteiten 
binnen de club. Zat vele avonden paraat om de sterritten in te schrijven. Ook zat 
hij regelmatig  als controlepost voor onze club. Vanaf de oprichting van TFK 
Bergum was hij, samen met Jikke, lid en iedereen kende hem als een 
opgeruimde, vriendelijke man. We zullen Hendrik missen bij de TFK en wensen 
Jikke, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte in de toekomst. 
 
          Ik wil u even wijzen op het volgende:                    
################################################################################# 

LEDENVERGADERING 2013 
 

Op zaterdag 23 februari 2013 wordt de jaarlijkse ledenvergadering van TFK Bergum 
gehouden in 

sporthal de Westermar, Burg.Botheniuslaan 40E, 9251 LD Burgum. 
Aanvangstijd is 13.30 uur. U bent van harte uitgenodigd deze vergadering bij te 

wonen. 
################################################################### 
 
Hopelijk zien en spreken we elkaar op 23 februari a.s. Dan hoort u ook weer wat er allemaal in de 
planning staat voor de komende tijd.  
Ik wens u voor het komende jaar fijne  fietstochten toe. Aan uw TFK Bergum zal het niet liggen, maar 
alles valt of staat met het weer. Duimen dus voor een mooi en zonnig fietsseizoen!. 
Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van uw TFK Bergum, 
 
 
 
    Vrouwke van Pel-Manuel.  
 

http://jeugdschaatsenaalsmeer.nl/HTML/Materiaal.html
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U kunt dit alvast noteren in uw agenda: 

 
 Tocht Afstand Starttijd Vertrekadres 

6 april 2013 Gemeententocht 100 km 08.00-10.00 uur Sporthal “de Westermar”, Burgum 

  65 km 08.00-10.00 uur Sporthal “de Westermar”, Burgum 

  30 km 09.00-11.00 uur Sporthal “de Westermar”, Burgum 

  100 km 08.00-10.00 uur Café de Stripe, Wijnjewoude 

  65 km 08.00-10.00 uur Café de Stripe, Wijnjewoude 

18 mei 2013 Heidehoftocht 100 km 08.00-10.00 uur Sporthal “de Westermar”’ Burgum 

  50 km 09.00-11.00 uur Sporthal “de Westermar”, Burgum 

  30 km 09.00-11.00 uur Sporthal “de Westermar”, Burgum 

  100 km  08.00-10.00 uur Fletcher Hotel Heidehof,  
Golflaan 1, 8445 SR, Heerenveen. 

8 juni 2013 Clubtocht 150 km 08.00 uur Sporthal “de Westermar”, Burgum 

6 juli 2013 Acht van Burgum 100 km 08.00-10.00 uur Sporthal “de Westermar”, Burgum 

  50 km 08.00-10.00 uur Sporthal “de Westermar”, Burgum 

  30 km 09.00-11.00 uur Sporthal “de Westermar”, Burgum 

17 aug. 2012 Woudentocht 110 km 08.00-10.00 uur Café Zwaneveld, Oosteind 33, Norg 

  110 km 08.00-10.00 uur Sporthal “de Westermar”, Burgum 

  50 km 08.00-10.00 uur Sporthal “de Westermar”, Burgum 

  30 km 09.00-11.00 uur Sporthal “de Westermar”, Burgum 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Lijst van namen van bestuursleden met telefoonnummers en e-mailadressen: 
E.Schaafsma   Voorzitter             06-51156147 eschaafsma@home.nl  

G.Dijkstra Secretaris 
  NTFU zaken 058-2562888 secretaris@tfkbergum.nl 
H.Roest Penningmeester 0511-474154 penningmeester@tfkbergum.nl 
A.Ernst Ledenadm.              06-25531411 arnoldernst3@gmail.com 
W.Poelstra Alg.Bestuurslid 0511-476711 wnf.poelstra@hetnet.nl 
J.Schippers Alg.Bestuurslid  j.schippers06@chello.nl 
T.v.d.Veen Alg.Bestuurslid 0512-785566 trienkeytsma@gmail.com 
J.van Pel Vrijwilliger 0512-517016 pel00232@planet.nl    
V.van Pel Alg.Bestuurslid 
  Nieuwsbrief 0512-517016 pel00232@planet.nl                  
T.Nijdam Competitieleider 0511-464299 coordinator@tfkbergum.nl 
TFK website                www.tfkbergum.nl 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven 
bij het overlijden van  

Hendrik Veenstra 

Uw aanwezigheid op de dag van afscheid  
en alle andere blijken van deelneming zijn ons tot steun  

bij het verwerken van dit verlies.. 

Burgum, febr. 2013    Uit aller naam ,  Jikke Veenstra-Bouma. 

mailto:secretaris@tfkbergum.nl
mailto:penningmeester@tfkbergum.nl
mailto:arnoldernst3@gmail.com
mailto:wnf.poelstra@hetnet.nl
mailto:j.schippers06@chello.nl
mailto:trienkeytsma@gmail.com
mailto:pel00232@planet.nl
mailto:pel00232@planet.nl
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http://www.tfkbergum.nl/
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Opgegeven gefietste kilometers voor de Competitie 2012 
 

DAMES EINDSTAND 2012 
 

NR NAAM PLAATS KM‘S  
 
J 1 J. Veenstra – Bouma Burgum 8.770  
S 2 R. de Jong Leeuwarden 3.807  
S 3 N. Feenstra – Spoor Hurdegaryp 2.656  
J 4 H. de Jong – de Boer Jelsum 2.120  

 
HEREN EINDSTAND 2012 

 
NR NAAM PLAATS KM‘S  

 
J 1 G. Dijkstra Gytsjerk 15.068  
J 2 A.N. van Meerlo Veenwouden 14.040  
S 3 W. v.d. Veen Harkema 13.767  
S 4 W. v.d. Veen Jistrum 12.038  
J 5 H.J. Rudolphy Gorredijk 11.743  
J 6 M.T. Schippers Burgum 10.046  
J 7 J. Schippers Hurdegaryp 9.601  
S 8 S. Kootstra Harkema 8.380  
S 9 F. Bekius Burgum 8.271  
J 10 Tj. v.d. Wal Hurdegaryp 7.904  
J 11 K. de Groot Burgum 7.850  
J 12 H. Roest Veenwouden 7.658  
J 13 S. Ponne Nes 7.229  
J 14 T. Nijdam Burgum 6.430  
J 15 B. Bijma Veenwouden 5.917  
S 16 S. Monsma Drogeham 5.379  
J 17 S. van der Meulen Franeker 5.200  
J 18 O.G. Stumpf Leeuwarden 4.540  
J 19 P. Zijlstra Burgum 4.301  
S 20 J. Schaafsma Leeuwarden 3.058  
S 21 E. Schaafsma Lemmer 2.880  
J 22 S. de Vries Noardburgum 2.800  
J 23 M. Hollander Veenwouden 2.704  
S 24 J. Schaafsma Lemmer 2.692  
J 25 F. Homans Nij Beets 2.325  
S 26 W. Poelstra Hurdegaryp 2.037  
S 27 F. Bosgraaf Beetsterzwaag 1.992  
J 28 Y. de Jong Jelsum 1.985  
S 29 R. Kootstra Harkema 1.575  
S 30  E.J. Kuiper Leeuwarden 1.275  
S 31 G.P. van der Bijl Leeuwarden 235  

     
 Som gemelde gefietste jaarkilometers 

 
S = Seizoenfietser  J = Jaarfietser 
 

 208.273  
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 
 

ATTENTIE!!!!! 
Heeft u een e-mail adres? Laat het me even weten, dan krijgt u de Nieuwsbrief voortaan van mij 

toegestuurd via de computer. Stuur dan even een mailtje naar mij: pel00232@planet.nl met vermelding: 

lid TFK Bergum en 
uw  huisadres. 

Leden die de Nieuwsbrief al per e-mail krijgen toegestuurd, hoeven niet te reageren. Alvast bedankt. 
Vrouwke van Pel-Manuel 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@ 

 

! ATB-tocht 2013:           Jistrum Coulissentocht. ! 

 
Wielercomité Jistrum-Skûlenboarch, i.s.m. TFK Bergum, organiseert een ATB-tocht op zaterdag 16 februari 2013. 
De starttijd is  van 9.00 uur tot 10.30 uur.  
Om ca. 8.30 uur begint de inschrijving.  
Eindtijd van de tocht is om 14.00 uur. 
De afstanden zijn 30 en 45 km. 
De startplaats is de kantine van vv Jistrum. Er is gelegenheid tot parkeren, douchen en afspoelen van de fietsen. 
Startgeld is €5.-- voor NTFU-leden en €6.--  voor “niet” leden. 
Er is geen herinnering. 
De route is bepijld. 
 
Het is dit jaar voor het eerst dat er een ATB-tocht georganiseerd wordt in samenwerking met Wielercomité 
Jistrum-Skûlenborch. Misschien zijn er onder de TFK Bergum-leden niet alleen toerfietsers, maar ook ATB 
fietsers. Dan is dit een mooie uitdaging om 16 februari a.s. mee te doen aan deze tocht.  

  

U bent van harte welkom. 
  

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 
 

Afstempelen van de Sterritten: 
 

Het afstempelen van de sterritten zal plaatsvinden op: 
Donderdagavond tussen 19.00 uur en 20.00 uur      

4 april            2 mei  6 juni 
  4 juli    1 aug.    5 sept. 

De laatste sterritinschrijving is op zaterdagmorgen 26 okt.2013 tussen 11.00 uur en 12.00 uur. 

 
 
 
 

mailto:pel00232@planet.nl
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 Uit de bestuurskamer  
Inmiddels is het alweer februari 2013, achter ons ligt januari, een maand waarin we van koning 
winter hebben genoten en een maand waar we als vereniging onze eerste, zeer geslaagde, 
nieuwjaarsreceptie hebben gehouden. Een mooie bijeenkomst met veel opkomst maar ook een 
bijeenkomst waar we, toch geheel onverwachts, hebben stil gestaan bij het overlijden van ons lid 
dhr. H. Veenstra.  
Dhr. Veenstra was een graag geziene persoon binnen de vereniging die altijd samen met zijn vrouw 
aanwezig was bij de diverse toertochten en sterrit momenten. We zullen hem missen en we wensen 
Mevr. Veenstra heel veel sterkte toe de komende tijd!  
2013 is reeds onderweg en velen onder U hebben al kunnen zien dat we een nieuwe website hebben 
gekregen. Mede door de spontane Jeugdige bevlogenheid van mensen binnen en buiten de 
vereniging is dit tot stand gekomen. De website is zo ingevuld dat hij alle belangrijke actuele 
informatie bevat voor onze leden maar ook voor nieuwe leden en voor onze huidige en nieuwe 
sponsoren!  
Heeft u nog niet gekeken dan nodig ik u uit om hier snel eens een kijkje te gaan nemen.  
Omdat we in een tijdperk leven van internet en digitale media heeft TFK Bergum sinds kort ook 
Twitter. Dit is een berichten forum waarin je online berichten kunt versturen en doorsturen naar 
volgers van het TFK Bergum twitteraccount (bij het schrijven van deze brief staat te teller inmiddels 
op bijna 130 volgers!) . We hopen hiermee meer mensen te bereiken die graag bij TFK Bergum een 
toertocht wil fietsen.  
De nieuwe route pijlen zijn inmiddels besteld bij de NTFU dus daarmee zal het nog mooier fietsen 
worden door het prachtige Friese landschap!  
Als laatste nieuws uit de bestuurskamer wil ik u mededelen dat we een samenwerking zijn aangegaan 
met Wielervereniging Jistrum. Zij organiseren elk jaar in februari de ATB Jistrumer Coulissentocht. 
Deze zal per heden onder de naam van TFK Bergum mede worden georganiseerd. Vroeger deden ze 
dat met Wielerclub Buitenpost maar deze is onlangs opgeheven, zodoende kwam de organisatie bij 
TFK Bergum terecht, iets waar we zeer blij mee zijn en waar we mogelijk in de toekomst meer mee 
kunnen doen als verenigingen bij elkaar!  
Tot slot wil ik u hierbij graag uitnodigen voor onze jaarlijkse ledenvergadering op 23 februari 2013 
om half twee. Tot dan!  
 
Edwin Schaafsma  
voorzitter 
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Agenda voor de Ledenvergadering  
TFK Bergum d.d. 23 februari 2013. 

 

Agendapunt 1. De opening 
 
Agendapunt 2. Notulen vorige vergadering d.d. 25 februari 2012. 
 
Agendapunt 3. Ingekomen stukken. 
 
Agendapunt 4. Jaarverslag 2012. 
 
Agendapunt 5. Financieelverslag 2012. 
 
Agendapunt 6. Verslag kascommissie. 
 
Agendapunt 7. Benoeming nieuwe kascommissie. 
 
Agendapunt 8. Bestuursverkiezing aftredend en  herkiesbaar:  
                         Dhr. A. Ernst Ledenadministrateur. 
                         Dhr. H. Roest Penningmeester.  
 
Agendapunt 9. Pauze, uitdelen boeken, inschrijven sterritten en 
competitie. 
 
Agendapunt 10. Sterrittennieuws. 
 
Agendapunt 11. Competitienieuws. 
 
Agendapunt 12. Seizoen 2013. 
 
Agendapunt 13. Rondvraag. 
 
Agendapunt 14. Sluiting. 
 
 
  
 
  
 


