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Beste fietsvrienden en fietsvriendinnen,
Het is alweer augustus. Wat gaat de tijd razend snel. Alleen hebben
we niet zo’n heel denderende zomer tot nu toe. Wel met af en toe een
paar dagen die er uitschieten, maar dan is het vaak ook weer zo erg
warm. We zijn dat eigenlijk wel gewend hier in ons kikkerlandje: het
is hollen of stilstaan. Of hebben de échte fietsers daar maling aan en
gaan die op de pedalen en fietsen gewoon een eind de wereld in? Ja,
die zal je er zeker bij hebben. Maar in de stortregen hele einden te
gaan fietsen lijkt mij nou niet zo prettig.
Zo hebben we dit jaar de Clubtocht afgelast, omdat de
weersvoorspellingen niet zo gunstig leken. Dat hebben we, geloof ik, nooit eerder gedaan,
maar “IJs en Weder” dienende gaat de Clubtocht nu 15 september a.s. plaatsvinden.
In onderstaande tabel kunt u tijd en plaats van vertrek terugvinden.
De 8 van Burgum was een succes. Er kwamen 122 deelnemers aan de start. Anja,
Sarai en ik zaten er dus niet voor niets. We waren die ochtend inschrijfpost, controlepost en
eindstation. Sarai heeft die ochtend heel wat gestempeld en ook heel veel medailles uitgereikt.
De volgende tocht is 18 aug. De Woudentocht. Hopelijk hebben we dan mooi weer, zodat we
een heleboel starters kunnen verwelkomen.
Zoals reeds vermeld: hier onder treft u een klein lijstje met evenementen van de TFK Bergum
aan, die dit jaar nog op het programma staan:

18 aug. 2012

15 sept. 2012

Tocht

Afstand

Starttijd

Vertrekadres

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

+ 150 km

08.00 uur

Sporthal “de Westermar”, Burgum

Clubtocht.

Ik wens u, mede namens het bestuur, nog mooie fietstochten in zomerse zonneschijn en tot
ziens in Norg of de Sporthal in Burgum.
Groeten, Vrouwke van Pel-Manuel.
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Uit de Bestuurskamer

Als ik dit schrijf is het inmiddels hoogzomer, nou ja dat zou het moeten zijn. Gezien de regen die
momenteel valt en als je dan naar de huidige kilometerstanden van de fietsers binnen TFK Bergum
kijkt moet je concluderen dat er minder wordt gefietst dan bijvoorbeeld vorig jaar en het jaar
daarvoor.
Gelukkig is het weer een ‘’instituut’’ die zich niet laat voorzeggen en al helemaal niet laat leiden door
ons mensen.
Enfin we zitten dus met bestuurswerk op een laag pitje door de zomerperikelen. Terug kijkend naar
wat er zich al heeft afgespeeld hebben we een aantal bedrijven benadert waardoor er zich `n aantal
nieuwe sponsoren gemeld hebben o.a. Meindert Fietsspecialist en Fletcher Hotel Heidehof uit
Heerenveen.
Hoe de invullingen en wat het gaat doen voor de club en de leden later dit jaar meer hierover, dan
hebben we waarschijnlijk meer sponsoren te melden. Er zitten namelijk nog `n aantal aan te komen
die op een of ander manier TFK Bergum willen ondersteunen. Dat zijn mooie berichten voor de club
en is ook hard nodig om het voorbestaan van de club te garanderen.
Als laatste, we zijn druk doende met de nieuwe bepijling, zoals het nu staat gaat de NTFU in het
najaar nieuwe pijlen uitgeven. Dit zijn harde kunststof pijlen die erg duidelijk zichtbaar zijn. Wij als
bestuur van TFK Bergum willen graag deze pijlen gaan gebruiken maar realiseren tevens dat het dus
niet eerder in gebruik zal worden genomen dan in het nieuwe fietsseizoen 2013.
Omdat er verder niet meer noemenswaardigheden te melden valt uit de bestuurskamer, wens ik u
namens het bestuur allen een fijne vakantieperiode toe!
Edwin Schaafsma
Voorzitter

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 6 september 2012.
Op deze donderdag '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 donderdagavond en zaterdagochtend 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 JUNI 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

5.416
2.000
1.173
1.015

HEREN JUNI 2012
NR NAAM
J1
S2
J3
S4
J5
J6
J7
J8
S9
S 10
J 11
J 12
J 13
J 14
J 15
J 16
J 17
J 18
S 19
S 20
S 21
S 22
J 23
S 24
J 25
J 26
J 27
S 28
S 29
S

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

PLAATS

KM‘S

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

7.510
7.500
5.420
4.965
4.741
4.242
4.233
3.900
3.757
3.700
3.688
3.643
3.545
3.227
3.003
2.500
2.427
2.000
1.924
1.885
1.526
1.348
1.313
1.308
1.131
1.027
400
345
125

*

*

*

*
*
*
*
*

95.937

J = Jaarfietser
* = Geen opgave deze maand
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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.Poelstra
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
##########################################################################################

De valhelm
De valhelm is een handig ding voor op de fiets
Zit hij voor je ogen, dan zie je niets.
Heb je hem echter goed op het hoofd gezet
Dan bezorgt het de drager alleen maar pret.
De diversiteit ervan is bijzonder groot.
Ze zijn er in het geel, groen, blauw en rood.
Te koop in allerlei vormen en in vele maten,
met smalle, grote, veel of weinig gaten.
Nee, een valhelm is tegenwoordig een serieuze zaak,
Voor een fietser een niet te verwaarlozen taak.
Wil je blijven genieten op en van je fiets,
dan draag je zo’n ding, da’s beter dan niets .
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