
VERSLAG VAN DE HEIDEHOFTOCHT. 
Zaterdag 29 April 2017. 

De tweede georganiseerde toertocht de Heidehoftocht stond vandaag op het 
programma, en de weergoden hadden we deze keer beter in de hand dan bij de eerste 
toertocht de Acht van Burgum 
Omstreeks 8 uur vertrokken we als clubleden vanuit Bergum het zonnetje erbij nog 
niet al te warm zodat dit een goede start van de fiets toertocht was. Onze hoofsponsor 
Piet Kapenga was al wat eerder vertrokken ook deze meneer was weer van de partij. 
Onze route vanuit Bergum eerst richting Drachten via Suameer, De Tike en Opende 
waren we nogal snel in Drachten. Door drachten fietsen is altijd een beetje extra 
opletten door het drukke autoverkeer. 
Nadat we Drachten verlaten hadden vervolgden we onze weg via mooie paden naar 
Beetsterzwaag en via fietspaden langs het water naar Gorredijk. 
Onderweg nog wat foto’s gemaakt in Beetsterzwaag van de omgeving en van een 
aantal deelnemers. 
Bij aankomst in Gorredijk vervolgend we onze tocht via Langezwaag zo door naar 
Katlijk altijd een prachtige omgeving en waar ook nog een hele mooie kerkgebouw 
staat. Nu nog een klein stukje fietsen en we waren aangekomen bij Fletcher Hotel 
Heidehof waar onze ereleden Vrouwke en Jack ons zaten op te wachten.  
Deze beide ereleden zaten hier voor de controle en voor de start in Heerenveen. 
Nadat we aangekomen waren hebben we hier even gezellig zitten koffiedrinken en 
even gepraat met Vrouwke en Jack. 
Ondertussen waren er steeds meer deelnemers die ook voor de controle langs kwamen 
in Fletcher Hotel Heidehof . 
Nadat er na ongeveer een half uurtje koffie pauze geweest was en wat foto’s gemaakt 
waren vertrokken we weer verder naar Bergum. 
We bedankten Vrouwke en Jack en de bediening van de Heidehof en vervolgden we 
onze fietstocht. 
Nadat we Heerenveen verlaten hadden fietsten we verder richting Lunjeberd hier 
hebben we mooie binnen wegen opgezocht en via een tussen weg ver van de snelweg 
af kwamen we aan in Akkrum. Nadat we Akkrum verlaten hadden fietsten we verder 
via een mooi poldergebied oftewel via de leppedyk langs het kanaal naar Grou. 
Voorbij Grou nog even een verplichte stop gehad , de brug ging open voor de 
watersporters en nadat dit na ongeveer 5 minuten geduurd konden we weer verder 
gaan naar Wartena. Via Wartena ook weer via een mooi poldergebied kwam onze 
fietstocht bijna aan het eind. 
Nadat we de steile klim genomen hadden bij de Fonejachtbrug over het Prinses 
Margrietkanaal zo door via Sigerswald naar Garijp . 
Via Garijp snel nog door naar Suameer door de tunnel wat nu nieuw is door aanleg 
van de centrale as kregen we nog een steile klim de burgumerbrug . 
Nog een 2 km fietsen en de finish was  in zicht , omstreeks half 1 hadden we onze 
tocht volbracht en kunnen we weer met volle tevredenheid terug zien op onze 
Heidehoftocht. 



Ook bij Sportcafé Time Out werden we weer hartelijk ontvangen en nog even 
nagepraat te hebben onder het genot van een drankje en ook hier was men tevreden 
over de deelname van de toertocht. 
Alle deelnemers waren vol lof over onze toertocht en de route was goed uitgezet. 
Nu zien we alweer uit naar de volgende toertocht De Gemeententocht op zaterdag 24 
Juni 2017 en laten we hopen dat dit ook zo’n goede tocht gaat worden. 


