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Beste fietsvrienden en fietsvriendinnen,
Onze eerste fietstocht van TFK, de Gemeententocht, zit er al weer op. Buiten
verwachting was er veel animo vanuit Bergum. Er deden in totaal, over de 3 afstanden,
98 deelnemers mee. En dat zo aan het begin van april! Zulk warm weer was het nou ook
weer niet. Vanuit de Stripe in Wijnjewoude waren er minder deelnemers. Wat ik hoorde
waren het er rond de 20.
Tijdens de afgelopen jaarvergadering hebben we afscheid genomen van Tjeerd
v.d.Wal en Kobus v.d.Wal, twee hele trouwe bestuursleden. Tjeerd heeft diverse keren
de functie van voorzitter van de TFK op zich genomen en Kobus heeft jaar en dag,
vanaf de oprichting van TFK Bergum, de fietsroutes uitgezet. We zijn ze daar enorm dankbaar voor en hebben
hun werk, wel verdiend, gehonoreerd door hen te benoemen tot erelid van de TFK Bergum. En de beide dames
v.d.Wal werden in de bloemetjes gezet.
Toch zullen we deze beide mannen regelmatig aantreffen bij onze toertochten, maar dan als deelnemers. Tjeerd
en Kobus, jullie zijn van harte welkom!
We hebben sinds de jaarvergadering j.l. in ons bestuur een aantal nieuwe leden: Edwin Schaafsma en Jan
Schippers. Edwin heeft de voorzittershamer van Tjeerd v.d.Wal overgenomen en Jan is algemeen bestuurslid
geworden. Zo is het aantal bestuursleden weer compleet. Edwin en Jan: welkom in het bestuur.
Bij de start in Bergum trof u deze keer niet alleen Jack van Pel en ondergetekende aan. We hadden
assistentie gekregen van Sarai Schaafsma, de dochter van onze nieuwe voorzitter. Ze wilde graag komen
stempelen en dat deed ze vol overgave. Er ontkwam haar niets en ze stempelde elke inschrijfkaart zeer
nauwkeurig. Van mij mag ze de volgende keer weer gezellig naast me komen zitten. Haar “stage” heeft ze met
vlag en wimpel doorstaan.
U vindt ook een nieuwe rubriek in deze Nieuwsbrief, genaamd:
Uit de Bestuurskamer.
Samen met een aantal nieuwe bestuursleden komen er ook nieuwe ideeën en verderop in
deze Nieuwsbrief kunt u dat allemaal in deze rubriek lezen.
Op 19 mei a.s. wordt de volgende fietstocht, de Dorpentocht, gereden.
Hieronder een lijstje met de komende tochten in dit seizoen. Noteert u even? We zien u
graag weer bij de inschrijvingen.
Veel fietsplezier,
Namens het Bestuur,
Vrouwke van Pel-Manuel

19 mei 2012

7 juli 2012

18 aug. 2012

14 juli 2012

Tocht

Afstand

Starttijd

Vertrekadres

Dorpentocht

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

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

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

+ 150 km

08.00 uur

Sporthal “de Westermar”, Burgum

Acht van Burgum

Woudentocht

Clubtocht.
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Uit de Bestuurskamer
Beste TFK`ers
Een nieuw item in de nieuwsbrief heet voortaan
‘’Uit de Bestuurskamer’’. Hiermee willen wij als bestuur van TFK Bergum haar leden, donateurs,
vrienden en sponsoren op de hoogte houden wat zich in de bestuurskamer afspeelt met als doel de
betrokkenheid te vergroten.
Het is inmiddels alweer bijna 3 maanden geleden dat het bestuur in de nieuwe setting plaats
heeft genomen. Voor iedereen is het even wennen maar gelukkig konden we onze zinnen zetten op
de voorbereiding van de eerste toertocht dit jaar. Zoals alle deelnemers hebben kunnen zien hebben
we een proef gedaan met andere wegwijs pijlen. We hebben gemeend om dit eerst als proef te
moeten doen en tot genoegen hebben we alleen maar goede reacties ontvangen. Als bestuur gaan
we, na ‘n aantal kleine aanpassingen, hiermee door, we houden u op de hoogte.
Verder zijn er zaken binnen de vereniging die we op dit moment tegen het licht aanhouden
en om te beoordelen of het noodzakelijk en zinvol is om te moderniseren dan wel aan te passen
volgens de huidige normen en waarden van ‘n vereniging. U moet o.a. denken aan
functieomschrijvingen van het bestuur, internet en e-mail verkeer (digitale logistiek), sponsorbeleid,
nieuwe leden aangroei.
Al deze zaken zijn in het belang van de vereniging. Helaas zien we de afgelopen tijd dat er om ons
heen diverse fietsverenigingen in situaties komen waardoor het bestaansrecht in gevaar komt. Wij,
als bestuur, willen dit voor TFK Bergum voorkomen en zullen doormiddel van aanpassingen,
vernieuwing en verjonging alles in het werk stellen om TFK Bergum een fantastische vereniging te
laten blijven. Echter kunnen wij dat natuurlijk niet alleen, daar hebben wij iedereen binnen de
vereniging wel voor nodig en vragen dan ook, om daar waar mogelijk is, u in te zetten zodat we met
z’n allen naar een gezonde toekomst van TFK Bergum kunnen blijven kijken!
Voorzitter
Edwin Schaafsma

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Voor het komende jaar kan er weer worden gefietst voor de sterritten, waarbij 1 keer per maand afgestempeld kan
worden en wel op
Donderdag 3 mei 2012;
Donderdag 7 juni 2012;
Donderdag 5 juli 2012;
Donderdag 2 augustus 2012;
Donderdag 6 september 2012.
Op deze donderdagen 's avonds tussen 19.00 uur en 20.00 uur.
Dan de laatste sterrit op zaterdagochtend 27 oktober 2012 tussen 11.00 uur en 12.00 uur.

Voor deze avonden kunt u terecht in Sporthal de Westermar in Burgum.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
@@@

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

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
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
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Opgegeven gefietste kilometers voor de Competitie 2012
DAMES MAART 2012
NR NAAM
J1
S2
J3
S4

J. Veenstra – Bouma
R. de Jong
H. de Jong – de Boer
N. Feenstra – Spoor

PLAATS

KM‘S

Burgum
Leeuwarden
Jelsum
Hurdegaryp

1.136
500
359
250

HEREN MAART 2012
NR NAAM
J1
J2
J3
J4
S5
J6
J7
J9
J 10
S 11
S 12
J 13
J 14
J 15
S 16
J 17
J 18
S 19
S 20
J 21
J 22
J 23
J 24
S 25
S 26
J
S
S
S

A.N. van Meerlo
H.J. Rudolphy
G. Dijkstra
J. Schippers
W. v.d. Veen
K. de Groot
S. van der Meulen
Tj. v.d. Wal
O.G. Stumpf
S. Bekius
W. v.d. Veen
H. Roest
B. Bijma
M. Hollander
S. Monsma
S. Ponne
T. Nijdam
E. Schaafsma
J. Schaafsma
P. Zijlstra
S. de Vries
Y. de Jong
M.T. Schippers
J. Schaafsma
F. Bosgraaf
F. Homans
E.J. Kuiper
G.P. van der Bijl
C. Velsen

PLAATS

KM‘S

Veenwouden
Gorredijk
Gytsjerk
Hurdegaryp
Jistrum
Burgum
Franeker
Hurdegaryp
Leeuwarden
Leeuwarden
Harkema
Veenwouden
Veenwouden
Veenwouden
Drogeham
Nes
Burgum
Lemmer
Lemmer
Burgum
Noardburgum
Jelsum
Burgum
Leeuwarden
Beetsterzwaag
Nij Beets
Leeuwarden
Leeuwarden
Drachten

3.475
2.554
2.368
2.123
2.000
1.555
1.300
1.256
1.210
1.143
1.125
1.096
1.010
877
755
734
728
575
575
491
450
351
298
145
136

Som gemelde gefietste jaarkilometers

*
*
*
*
28.775

J = Jaarfietser
* = Geen opgave deze maand
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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
a.ernst5@chello.nl
W.Poelstrra
Alg.Bestuurslid
0511-476711
wnf.poelstra@hetnet.nl
J.Schippers
Alg.Bestuurslid
j.schippers06@chello.nl
T.v.d.Veen
Alg.Bestuurslid
0512-785325
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
S.Ponne
Webmaster 0566-652163
webmaster@tfkbergum.nl
TFK website
www.tfkbergum.nl
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Het leven van een fietser is mooi.

Een kleine terugblik over 2011
Bij de start van de 8 van Burgum ( 2011) vroeg men mij of ik weer een stukje voor de
Nieuwsbrief wilde schrijven en natuurlijk zeg je dan “ja”.
Het is natuurlijk tot dusverre een prachtig jaar geweest. Eerst schaatsen in januari en februari. Wat was het
prachtig om buiten op de vaarten en meren te schaatsen. Ik heb o.a. een tocht van Leeuwarden naar Dokkum geschaatst.
Onder bruggen doorgekropen, over mooi ijs geschaatst en midden in Dokkum aangekomen. Prachtig. Echter: hier was geen
koek en zopie!
Op de terugtocht bij Birdaard golfde het ijs heerlijk en even daarna zakte een sneeuwschuiver door het ijs.
Bij een koek en zopie, voor een goed doel, stonden 2 kinderen. Koffie en koek voor €0,75. Toen ik zei, dat ze makkelijk
€ 2.- konden vragen, vonden ze dat maar niks. Hun moeder had gezegd € 0,75. En daar bleef het bij. Zo kom je natuurlijk
niet snel aan geld voor goede doelen.
Bij café de “Munck” heb ik koffie gedronken en op de balk de namen gezien van 1 e aankomers, elke keer als er ijs was.
Zo heb ik prachtige schaatstochten gedaan, soms 3 op een dag. Veel medailles verzameld, 13 stuks.
Toen de dooi weer ingevallen was ben ik nog enkele keren aan het snoekvissen
geweest en de grootste snoek van mijn leven gevangen: meer dan 1 meter.
En zo werd het weer tijd om de racefiets te voorschijn te halen.
Agaath en ik zijn naar Lanzarote geweest. Dat is nog steeds een schitterend
fietseiland.
Ik heb daar meer dan 1000 km gefietst, in de zon, korte broek, korte mouwen. ’s Morgens om 7.00 uur op de fiets en om
11.00 à12.00 uur weer terug. Prachtig!
In mei 2011 zijn we met z’n achten in ’t Sauerland wezen fietsen. Bergje op, bergje af. Elke dag 100 km, met een
leuke fietsgroep.
Tot ieders verbazing werd er veel thee gedronken. (Vorig jaar, toen wij er waren, was het veel bier, namelijk). Nu was
thee drinken niet mijn idee, maar gelukkig trof ik het, omdat ik zelf inmiddels weinig alcohol mag drinken.
Prachtige, ontspannen dagen waren het. En…mooi weer getroffen. De routes waren keurig uitgedokterd van te voren, dus
geen gravelpaden meer, wat wij vorig jaar wel meemaakten en op zich ook wel mooi was.
Het leuke van een nieuwe groep is dat je weer veel andere gesprekken hebt.
Enkelen van de groep bleken heel fanatieke schaatsers te zijn, elfstedentochtrijders, ook in Finland, Zweden en de
Weissensee. Marathonschaatsers, kortom echte cracks. Het is een voorrecht om met zulke sportmensen
mee te mogen fietsen.
De Elfmerentocht gefietst. Goed weer. Even met Cor Hennnis en Henk Kroes gesproken. Kreeg
ineens een lekke band in het bos. Tijdens het omleggen van een nieuwe bad werd ik veelvuldig gestoken
door steekvliegen. Mijn bloed was zeker lekker. Ik heb een week last gehad van deze steken. Maar de
tocht was mooi, deze Elfmerentocht.
Ik heb de Noorderrondrit ( 75 km) gefietst op 2 juni. Schitterend weer en meer dan 1000
deelnemers!
De 8 van Bergum ook gefietst.
Ik had een prachtige startkaart ( groep 3) voor de Elfstedenfietstocht, maar niet gefietst. Ik ben lichamelijk
niet helemaal in orde. Ik heb verschillende onderzoeken in enkele ziekenhuizen gehad en voel me niet goed genoeg.
100 km. is de actieradius op het ogenblik.
Ik ben wel even in Dokkum geweest en zag o.a. Yte Mollema met zijn familie. Hij fietste voor de 30e keer. Knap hoor!
Echter, je schaamt je, inwendig huil je en toen ben ik maar weer naar huis gegaan.
Gelukkig was het slecht weer en druk in onze meubelbedrijven. ( 2 e Pinksterdag, meubelbedrijven zijn dan open).
Op 18-06-2011 de Turftocht vanuit Gorredijk meegedaan. Vroeger waren er wel 2000 deelnemers, de laatste
jaren 500 en nu maar 50! Het was slecht weer, dat klopt, men was waarschijnlijk nog moe van
de Elfstedentocht .
Zelf kreeg ik last van hartritmestoornissen. Ben in Oosterwolde bij mijn oudste zus Nellie
aangeweest, maar ze was niet thuis. Ik heb de route ingekort omdat ik me niet goed voelde en
ben richting Wolvega gefietst.
Het begon steeds meer te regenen. Ik kreeg last van regen in mijn ogen en zag maar weinig. Ik
heb in Oldeberkoop, bij gebrek aan een pet, een zonneklep gekocht. Het stroomde van de
regen, maar door die klep kon ik weer wat zien!
In Oldeholtpade koffie gedronken, met appelgebak. Heerlijk!
En een gesprek met een stempelaar over mijn broer Jelle. Jelle had vroeger een meubelzaak in St.Annaparochie. Hij is
gestopt toen hij 50 jaar werd. Ik ben inmiddels 70 en werk nog steeds met plezier.
Ik kwam na 70 km. kletsnat terug in Gorredijk, maar ik had toch weer een mooie fietstocht gehad.
Fietsen, sporten, het blijft mooi!!!!!
Piet Kapenga.
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