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NIEUWSBRIEF 
TFK Bergum  

Beste nieuwsbrieflezers,  !
Aller eerst wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Jordi 
Schaafsma. Ik ben 17 jaar oud en ben woonachtig in 
Lemmer. Ik zit nu zo’n 5 jaar bij deze vereniging en heb al 
heel wat dingen gedaan voor mijn vereniging. Ik beheer nu 
o.a. de website van TFK Bergum en heb er veel plezier in. Ik 
ben erg sportief ingesteld en ik rijd ook met veel plezier 
met de tochten van TFK Bergum mee. !
Het is voor mij vrij nieuw om een nieuwsbrief te maken. Ik 
neem het touwtje over van Vrouwke en ik probeer er nu 
mijn eigen er van te maken.  !
Laten we aller eerst beginnen met de Algemene 
Jaarvergadering. Er was een flinke opkomst, zo’n 50 man 
kwam erop af. Het was er dus ook een propvol. Wat Vrouwke 
al in de vorige nieuwsbrief had gezet was dat er 3 bestuursleden die aftredend en niet herkiesbaar 
waren. Hiervoor moesten er dus een aantal nieuwe voor in de plaats komen. Ik zal z u even voorstellen, 
beginnend met Sytse Kootstra. Hij wordt samen met het andere nieuwe bestuurslid Wibbe vd Veen onze 
technische commissie en ze zijn natuurlijk algemeen bestuurslid. Veder hebben we er nu ook een 
Toercommissaris bij genaamd Hylke Braaksma. En ook ik behoor tot het bestuur alleen dan onder de 
naam vrijwilliger. Tijdens de Algemene Jaarvergadering werd er nadrukkelijk geluisterd onder het genot 
van een bak koffie of thee. Sommige hadden vragen en die werden dan ook uitgebreid beantwoord. De 
fietsbrevetten werden ondertussen uitgedeeld door Taede Nijdam en Baukje schonk ons nog een 
tweede bakje koffie of thee. Tijdens de pauze werden de toerboekje en de TEP’s uitgedeeld en kon je je 
inschrijven bij de secretariaat om weer deel te nemen aan de sterriten. Al met al was het een goed 
geslaagde Ledenvergadering en terug kijkend op een mooi en succesvol jaar.  !!
Met vriendelijke groeten,  !
Jordi Schaafsma  !!!!!!
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De 8 van Bergum 
Wij zien u graag bij onze aller eerste TFK Bergum 
toertocht van het nieuwe jaar!  !
De tocht wordt gehouden in Bergum op zaterdag 11 
april en u kunt kiezen tussen 3 afstanden.  !
Als u samen met ons de tocht van 100 km wilt gaan 
rijden dan bent u van harte welkom. De TFK Bergum 
leden vertrekken rond de klok van 8 uur en wij 
houden een tempo tussen de 25 en 30 KM/U aan. 
Het is altijd samen uit samen thuis en we houden 
met iedereen rekening.  !
Graag zien wij u op zaterdag 11 april !!

 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 25 april 2015 met zijn 
allen gaan vieren.  

Noteer deze dag alvast in uw agenda voor 2015 !
U kunt zich aanmelden bij de secretariaat Geert Dijkstra door 

om het formulier in te vullen wat op de website staat!!  
Heeft u verder nog vragen of ideeën neem dan contact met 

hem op 
Mail: secretaris@tfkbergum.nl of dijkstrag@cs.com 

Tel. 058-256 28 88 / 06-57041597

40 jarig jubileum

Onze sponsoren

mailto:secretaris@tfkbergum.nl
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!!
De datum’s van de toertochten van 2015 ziet u hierboven.  
U vindt natuurlijk ook alle informatie wat betreft de toertochten op de TFK Bergum website.  !!!! !!!!

STERRIT DATUM’S 2015 

Donderdag 2 april 2015 tussen 19.00 / 20.00 uur

Donderdag 7 mei 2015 tussen 19.00 / 20.00 uur

Donderdag 4 juni 2015 tussen 19.00 / 20.00 uur

Donderdag 2 juli 2015 tussen 19.00 / 20.00 uur

Donderdag 3 september 2015 tussen 19.00 / 20.00 uur

Zaterdag 31 oktober 2015 tussen 11.00 / 12.00 uur 

DATUM’S TOERTOCHTEN 2015

Zaterdag 14 februari De Jistrumer Coulissentocht

Zaterdag 11 april De 8 van Bergum

Zaterdag 30 mei De Heidehoftocht

Zaterdag 27 juni De Gemeententocht

Zaterdag 15 augustus De Woudentocht
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Datum’s sterriten

Datum’s toertochten

De datum’s van het afstempelen van de sterriten zijn bekend en ziet u hiernaast en natuurlijk op onze 
website onder het kopje ’sterritten’.  !
Ook vindt u verdere informatie wat betreft en afstempelen van de sterritten en hoe het in zijn werking 
op onze website. 
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Uitleg fietsknooppunten  

!!!!!!!!!!
Fietsen in Friesland 
In Friesland kunt u gebruik maken van het zogeheten fietsknooppuntensysteem. Het Drentse 
fietsroutenetwerk leidt u langs de mooiste plekjes van de provincie. U bepaalt zelf uw route en het 
aantal kilometers dat u wilt fietsen. De routes zijn dubbelzijdig bewegwijzerd. U kunt dus in twee 
richtingen fietsen, van knooppunt naar knooppunt via de genummerde tracéborden. !
Uniek aan het Friese fietsroutenetwerk is dat de vele ANWB beweg- wijzerde themaroutes die de 
provincie rijk is, helemaal in het fiets- knooppuntensysteem zijn opgenomen. De bewegwijzerde 
themaroutes zijn nog steeds herkenbaar aan de zeskantige ANWB routeborden. 
  
 
Wat is een fietsknooppuntensysteem? 
Een fietsknooppuntensysteem is een netwerk van aaneengesloten tracés. De kruispunten waarop de 
tracés bij elkaar komen, worden knooppunten genoemd. De fietsknooppunten zijn onderling 
bewegwijzerd. Via de genummerde borden fiets je van knooppunt naar knooppunt. De fiets- routes zijn 
uitgezet over de mooiste Drentse fietspaden. Bij ieder knoop- punt is een informatiepaneel te vinden 
met een overzichtskaart van de nabijgelegen fietsknooppunten. De afstanden tussen de 
fietsknooppunten zijn in kilometers op de kaart aangegeven. !
Hoe werkt een fietsknooppuntensysteem? 
U fietst naar het knooppunt waar u wilt starten. Onthoud het nummer van dit fietsknooppunt, zodat u 
indien gewenst op het beginpunt ook weer kunt eindigen. Een beginpunt is altijd gemakkelijk te vinden, 
want het fietsroutenetwerk is herkenbaar bewegwijzerd met groen/witte borden met daarop het 
nummer van het knooppunt. 
De pijlen wijzen u in de goede richting. U kunt iedere keer bij een knooppunt uw route aanpassen en 
zelf de afstand bepalen. 
Soms zal uw gekozen fietsroute in Drenthe gedeeltelijk over een ANWB bewegwijzerde themaroute 
gaan. In plaats van de groen/witte borden met nummers volgt u dan tijdelijk de zeskantige ANWB 
routeborden. Dit wordt op de route duidelijk aangegeven met een onderbord "volg deze route". 
Op elk knooppunt kunt u een keuze maken in welke richting u uw fietstocht wenst te vervolgen.  !
Wij wensen u veel fietsplezier in Friesland!  

!
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Zoals u misschien al vorig jaar hebt gezien maakt TFK Bergum gebruik van 
fietsknooppunten voor de 30 km. Dit doen wij omdat we om hele mooie plekjes 
komen met de route waar wij anders niet bijkomen. Als u zich inschrijft voor de 
30 km bij één van onze tochten dan krijgt u een geplastificeerd papiertje met 
daarop de bij behorende fietsknooppunten. U krijgt hieronder een uitleg over 
de fietsknooppunten en over hoe het in zijn werking gaat. 
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Uit de bestuurskamer 
!!!
Het eerste kwartaal zit er op, het weer is nog erg wisselvallig dus zie je nog steeds ATB`ers 
maar ook steeds meer mensen op de race en toerfiets, kilometers maken! 
Afgelopen kwartaal hebben we afscheid genomen van bestuursleden en hebben we gelukkig 
weer nieuwe mogen verwelkomen. Inmiddels hebben we onze eerste ``nieuwe`` 
bestuursvergadering gehad waarin we natuurlijk even aan elkaar moeten wennen. Enerzijds 
dat het voor sommige nieuwe bestuursleden het de eerste keer is dat ze zitting hebben in een 
bestuur en anderzijds moet het zittend bestuur aangeven hoe zaken er aan toe gaan binnen 
het bestuur van TFK Bergum. Volgens mij hebben we weer een prachtig team met veel nieuwe 
inspiratie en mogelijkheden in het verschiet! !
Verder zijn we de laatste puntjes op de bekende i aan het zetten voor ons jubileumfeest, heeft 
u zich nog niet aangemeld doe dat dan nog snel (bij Geert Dijkstra) zodat we op u kunnen 
rekenen en we rekening kunnen houden met de catering. !
Bij het schrijven van dit stuk moet de 8 van Bergum nog plaats vinden, de eerste toertocht. Ik 
ben benieuwd hoe de opkomst gaat worden, afhankelijk van het weer natuurlijk maar zoals het 
er nu uitziet zijn de weergoden met ons. 
Op naar een prachtig mooi nieuw fiets seizoen en namens het bestuur zie ik u graag bij een 
van de aankomende tochten! !
Met vriendelijke groet, !
Edwin Schaafsma 
Voorzitter  

!
!
!
!
!
!
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Opgegeven gefietste kilometers voor de Competitie 2015 !
DAMES FEBRUARI 2015 !

!
!

HEREN FEBRUARI 2015 !
!

NR NAAM PLAATS KM‘S

J   Geen deelnemers *

NR NAAM PLAATS KM‘S

J   1 A.N. van Meerlo Veenwouden 2.185

J   2 S. Kootstra Harkema 1.630

J   3 H.J. Rudolphy Gorredijk 1.611

J   4 G. Dijkstra Gytsjerk 1.507

J   5 J. Schippers Hurdegaryp 1.303

J   6 M.T. Schippers Burgum 1.264

J   7 H. Braaksma Veenwouden 1.030

J   8 K. de Groot Burgum 1.000

J   9 H. Roest Veenwouden 872

J 10 F. Bekius Burgum 314

J 11 E. Schaafsma Lemmer 162

J 12 J. Schaafsma Lemmer 162

J 13 T. Nijdam Burgum 85

J 14 J. Almeloo Leeuwarden 65

J B. Bijma Veenwouden 0 *

J M. Hollander Veenwouden 0 *

J F. Homans Nij Beets 0 *

J S. van der Meulen Franeker 0 *

J W. Poelstra Hurdegaryp 0 *

J W. v.d. Veen Harkema 0 *

J S. de Vries Noardburgum 0 *

De standen
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Contactgegevens  
!

!!!!!!!

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 Ledenadministratie 06-25531411 arnoldernst3@gmail.com

W. Poelstra Alg. Bestuurslid 0511-476711 wnf.poelstra@hetnet.nl

J. Schippers Alg. Bestuurslid 0511-474330 j.schippers06@chello.nl

S. Kootstra Alg. Bestuurslid 0512-365365 s.kootstra@hetnet.nl

W. v/d Veen Alg. Bestuurslid 0512-360771 wibbewibbevanderveen@hotmail.com

H. Braaksma Toercommissie 0511-475621

J. Schaafsma Vrijwilliger/nieuwsbrief 06-29933187 jordischaafsma@hotmail.com

T. Nijdam Competitieleider 0511-464299 coordinator@tfkbergum.nl

TFK Bergum info tfkbergum01@gmail.com
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