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================================================================ 
jaargang 9    nummer  35    aug. 2014 !
Beste fietsvrienden en fietsvriendinnen, !

Het is volop zomer en soms zag ik 
er tegenop om achter de computer 
te gaan zitten om de Nieuwsbrief 
voor u te gaan samenstellen. 
Overal is het warm en zeker daar 
waar mijn PC staat. Maar ik heb 
me er overheen gezet en ben de 
taak, die ik op me heb genomen, 
toch gaan afmaken. Met het 

onderstaande resultaat. 
      Ik hoop dat de fanatieke fietsers onder u de nodige kilometers gefietst hebben. 
Want daar is/was deze zomer uitermate geschikt voor. Beter kun je niet wensen om 
een mooie rit op de fiets te gaan maken. 
      Zo hebben we 16 augustus a.s. de laatste toertocht van onze fietsclub. 
Startplaatsen zijn Norg en Bergum. En ik hoop van harte dat het ook dan weer een 
stralende dag gaat worden, zodat er veel fietsers aan de start komen om deze mooie 
tocht  te gaan fietsen. Zelf zit ik, samen met Jack, aan de startplaats in Norg.  
Ik zou zeggen:  tot ziens in Norg, hetzij bij de inschrijving hetzij bij de controle post. !!!
                       Vriendelijke groeten, Vrouwke van Pel-Manuel. !!
!  !!!

Afstempelen van de Sterritten !
De data van het afstempelen zijn als volgt: 

 
Donderdagavond 4 september 2014 tussen 19.00 en 20.00 uur de laatste is op 

Zaterdagmorgen 25 oktober 2014 tussen 11.00 en 12.00 uur. !
PS. de sterrit van augustus komt te vervallen dan is de sporthal niet open !

      nieuwsbrief

!  1



 !!!
De onderstaande data kunt u in uw 

agenda noteren: !

!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Als u aan een fietstocht deelneemt: Uw NTFU / Lidmaatschapspas tonen. !
Als u bij de inschrijving betaalt:       Graag gepast betalen. 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ! !

 
 !!!!

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@gmail.com met vermelding: lid TFK Bergum en 

uw  huisadres. 
Leden die de Nieuwsbrief al per e-mail krijgen toegestuurd, hoeven niet  

  te reageren. Alvast bedankt. 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ !!!!
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 

 Tocht Afstand Starttijd Vertrekadres

16 aug. 2014 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

23 aug. 2014 Clubtocht 150 km 08.00 uur Sporthal “de Westermar”’ Burgum.
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J.van Pel Vrijwilliger 0512-517016 pel00232@gmail.com    
V.van Pel Alg.Bestuurslid 
  Nieuwsbrief 0512-517016 pel00232@gmail.com                  
T.Nijdam Competitieleider 0511-464299 coordinator@tfkbergum.nl 
TFK website                www.tfkbergum.nl !
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Opgegeven gefietste kilometers voor de Competitie 2014 !
DAMES JUNI 2014 !

!

!
HEREN JUNI 2014 !

!

NR NAAM PLAATS KM’S

S 1 N. Feenstra – Spoor Hurdegaryp 1.670

J H. de Jong – de Boer Jelsum 0 *

S R. de Jong Leeuwarden 0 *

NR NAAM PLAATS KM’S

S   
1

W. v.d. Veen Jistrum 8.500

J   2 G. Dijkstra Gytsjerk 7.738

J   3 M.T. Schippers Burgum 7.566

J   4 W. v.d. Veen Harkema 7.235

J   5 H.J. Rudolphy Gorredijk 6.642

J   6 A.N. van Meerlo Veenwouden 6.210

J   7 S. Kootstra Harkema 5.860

J   8 J. Schippers Hurdegaryp 5.500

J 9 H. Roest Veenwouden 4.207

J 
10

T. Nijdam Burgum 4.128

J 11 K. de Groot Burgum 3.710

J 
12

W. Poelstra Hurdegaryp 3.401 *

J 
13

J. Almeloo Leeuwarden 2.495

J 
14

F. Bekius Burgum 2.457
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J = Jaarfietser 
S = Seizoenfietser 
* = Geen opgave deze maand !
Vanuit de Bestuurskamer van TFK Bergum.  !
Beste vrienden van TFK Bergum, !
Alweer de derde nieuwsbrief van dit seizoen en 

J 
15

B. Bijma Veenwouden 2.240

S 
16

J. Woudstra Harkema 2.162

J 
17

S. van der Meulen Franeker 1.840

J 
18

M. Hollander Veenwouden 1.650 *

J 
19

E. Schaafsma Lemmer 1.085 *

J 
20

J. Schaafsma Lemmer 1.009 *

S 
21

R. Kootstra Harkema 880

S 
22

E.J. Kuiper Leeuwarden 680 *

J 
23

S. de Vries Noardburgum 650

S 
24

J. Schaafsma Leeuwarden 585 *

S 
25

G. v.d. Bijl Leeuwarden 50 *

S F. Bosgraaf Beetsterzwaag 0 *

J F. Homans Nij Beets 0 *

J Y. de Jong Jelsum 0 *

J S. Monsma Drogeham 0 *

J O.G. Stumpf Leeuwarden 0 *

J P. Zijlstra Burgum 0 *

Som gemelde gefietste jaarkilometers 90.15
0
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al weer 3 fietstochten die georganiseerd zijn, wat gaat het allemaal snel. 
Twee toertochten waren goed bezocht en helaas de laatste toertocht wat mindere deelname, 
mede veroorzaakt door de slechte weersvoorspelling . Desondanks was het goed fietsweer, 
helemaal geen regen gehad en later kwam de zon er ook nog door. Maar goed, laten we 
hopen dat bij de laatste toertocht, de Woudentocht, het allemaal weer mee zit en dat er veel 
deelnemers komen om de tocht te gaan fietsen. 
Over de afgelopen periode kunnen we tevreden terug zien. Ook bij andere evenementen 
zoals Elfmerentocht en niet te vergeten de Elfstedentocht was het prachtig fietsweer. 
Diegene die de Elfstedentocht gefietst heeft:  mooier konden we het ons niet wensen! 
Voor onze eigen vereniging hebben we dus nog een grote toertocht de Woudentocht op 
zaterdag 16 augustus en een week later de Clubtocht van 150 km. 
 Als er nog mensen zijn die mee willen fietsen,  jullie zijn van harte welkom.  
Verder hebben we nog op de agenda staan een Clubtochtje op de Veluwe en deze zal bij 
goed weer plaats vinden op zaterdag 30 augustus 2014 en als je mee wilt neem even 
contact op met het bestuur. 
Dan bestaat TFK Bergum volgend jaar  40 jaar en dit willen we niet ongemerkt voorbij laten 
gaan.  Wij als bestuur hebben al het een en ander op het programma staan en noteer alvast 
in jullie agenda dat jullie zaterdag 2 mei 2015 vrij moeten houden. 
Op deze dag zullen we er een gezellige dag van gaan maken. Hoe het er uit komt te zien dat 
horen jullie later nog wel. 
Rest mij alleen jullie nog een goede vakantie toe te wensen. Voor sommigen is het misschien 
al voorbij. We hopen op  een goede voortgang van de zomer waarbij er nog vele kilometers 
afgelegd kan worden. !
Graag zien we jullie op een van onze evenementen. !
Met vriendelijke groet 
Geert Dijkstra 
Secr. TFK Bergum. !!!!

                    !  
  

 
                     In maart 2015 bestaat de TFK Bergum 40 jaar. Het 
bestuur van TFK Bergum wil dit niet ongemerkt voorbij laten 
gaan en is al druk bezig een programma voor te bereiden om, 
voor al onze TFK leden, daar een leuke en gezellige happening 
van te maken. 
Wij willen deze mijlpaal op zaterdag 2 mei 2015 met zijn allen 
gaan vieren.  
Noteer deze dag alvast in uw agenda voor 2015 
   
Mede namens het TFK Bestuur, Vrouwke van Pel-Manuel.

Feest
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