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NIEUWSBRIEF 
TFK Bergum  

Beste nieuwsbrieflezers,  !
Wat was het een een mooi voorjaar om te gaan fietsen. De 
vogeltjes kwamen weer tot leven en de bomen begonnen 
weer te groeien. Tijd om op de fiets te gaan springen!  !
Onze aller eerste toertocht was op 11 april. Dit was een 
mooie tocht met zo’n 200 deelnemers. Wij als organisatie 
waren hier zeer tevreden over. De tocht verliep eigenlijk 
vlekkeloos. De start was om 08:00 uur en de eersten die 
kwamen om 10:00 alweer binnen om een stop te houden. 
Tegen de klok van 13:00 begon er langzaam maar hand 
iedereen weer binnen te druppelen. Ieder zo met zijn of 
haar verhaal over de tocht. Ondertussen tijdens het maken 
van een praatje waren Sarai en Anja druk bezig met het 
afstempelen van de stempelkaarten en het overhandigen 
van de medailles.  !
Op zaterdag 25 april was het een bijzondere dag. TFK Bergum vierde zijn 40 jarig jubileum. Op het 
programma stond dat we met zijn alleen om 12:45 uur vetrokken vanaf de Westermar richting 
Buitenpost. We gingen naar onze hoofdsponsor Kapenga wonen. Hier stond appeltaart met koffie klaar. 
Toen iedereen rustig zijn/haar koffie met appeltaart nuttigde werdt er aan Piet Kapenga ons eigen 
wielershirt overhandig met een mooi lijst erom heen. Toen Piet zijn woordje had gedaan was het weer 
tijd om naar Bergum te gaan fietsen. Toen we in Bergum aankwamen stonden hier het Smartlappenkoor 
klaar om voor ons te gaan zingen. Ondertussen kon je het archief van TFK Bergum bezichtigen met 
allemaal oude medailles, toerboekjes en verslagen van tochten. Rond 18:00 uur was het tijd om te gaan 
eten. Baukje, onze kantinejufvrouw, had met haar team een heel buffet klaar gemaakt. Toen iedereen 
rustig zat te eten werd er tijdens het eten een film afgespeeld met daarin allemaal foto’s van TFK 
Bergum. Om 20:00 uur was de dag afgelopen en ging iedereen naar huis. Conclusie van de dag: het 
was een top dag!  !
Dit was even een kort verslag wat er de afgelopen maanden is gebeurt bij TFK Bergum.  
Ik wens u alvast een vakantie toe en doe voorzichtig op de fiets.  !
Met vriendelijke groeten,  
Jordi Schaafsma  !!!
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Wij zien u graag bij onze laatste TFK Bergum 
toertocht van het jaar!  !
De tocht wordt gehouden in Bergum en in Norg op 
zaterdag 15 augustus en u kunt kiezen tussen 3 
afstanden.  !
Als u samen met ons de tocht van 110 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 15 augustus !!

De woudentocht

De Gemeententocht 
!
De eerst volgende toertocht van TFK Bergum is ’’De 
Gemeententocht’’.  !
Op zaterdag 27 juni kunt u starten vanuit Bergum en 
Wijnjewoude. 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 27 juni !!

                            !
Zaterdag 27 juni 2015!

!
De Gemeententocht!

!
30,65 en 100 km!

(65 en 100 km bepijlde route)!
!
!

Mede mogelijk gemaakt door:!
Kapenga wonen!

Meindert fietsspecialist !
KMC Chain!

Fletcher hotel Heidehof!
Vellinga optiek!

!
Start: 8.00/10.00 uur (65/100 km)!

9.00/11.00 uur (30 km)!
Locatie: Sporthal de Westermar Bergum!

Lohmanlaan 40e!
Locatie: Café de Stripe Wijnjewoude (65/100 km)!

!
*Voor meer info zie tabblad ‘Toertochten’ op site!

**Verplicht valhelm dragen**!
!
!

!

                            !
Zaterdag 15 augustus 2015!

!
Woudentocht !

!
30,50 en 110 km!

(110 km bepijlde route)!
!
!

Mede mogelijk gemaakt door:!
Kapenga wonen!

Meindert fietsspecialist !
KMC Chain!

Fletcher hotel Heidehof!
Vellinga optiek!

!
Start: 8.00/10.00 uur (50/110 km)!

9.00/11.00 uur (30 km)!
Locatie: Sporthal de Westermar Bergum!

Lohmanlaan 40e!
Locatie: Café Zwaneveld Norg (110 km)!

!
*Voor meer info zie tabblad ‘Toertochten’ op site!

**Verplicht valhelm dragen**!
!
!

!
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Datum’s sterritten 
!

!!

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

DATUM’S STERRITTEN 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 
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Het is de bedoeling dat de leden van TFK Bergum op zaterdag 29 augustus een 
clubrit gaan maken. Afhankelijk van het weer, maar anders gaat deze tocht gewoon 

door. Wilt u zelf mee doen en kent u misschien ook mensen die ook mee willen 
fietsen, geen probleem! U en uw fietsvrienden zijn van harte welkom!  

Verdere informatie over deze tocht krijgt u per mail te horen van onze secretariaat.  !
U kunt zich opgeven bij de secretariaat Geert Dijkstra door hem even te bellen of een 

mail te sturen. 
Heeft u verder nog vragen neem dan contact met hem op 

Mail: secretaris@tfkbergum.nl of dijkstrag@cs.com 
Tel. 058-256 28 88 / 06-57041597

De clubtocht

Datum’s toertochten

mailto:secretaris@tfkbergum.nl
mailto:dijkstrag@cs.com
mailto:secretaris@tfkbergum.nl
mailto:dijkstrag@cs.com
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Beste	  fietsvrienden.	  

Ons	  clubblad	  is	  een	  nieuwe	  rubriek	  rijker:	  TOERISTISCHE	  TIPS.	  

Wij	  fietsers	  weten	  erg	  veel	  van	  de	  omgeving	  waarlangs	  we	  rijden.	  Meer	  nog	  dan	  automobilisten	  en/of	  
wandelaars.	  Niet	  omdat	  we	  beter	  uit	  onze	  doppen	  kijken,	  maar	  doordat	  de	  snelheid	  net	  goed	  is	  om	  
zoveel	  mogelijk	  te	  zien.	  

Die	  kennis	  wordt	  in	  deze	  nieuwe	  rubriek	  gebruikt	  om	  elkaar	  te	  vertellen	  wat	  we	  weten.	  De	  spelregels	  
zijn	  heel	  eenvoudig.	  Het	  moet	  iets	  met	  fietsen	  te	  maken	  hebben	  en	  het	  moet	  binnen	  (West)	  Europa	  
liggen.	  De	  hier	  onder	  genoemde	  Gps	  zijn	  voorbeeld	  genoeg	  en	  zo	  niet:	  mijn	  mail	  staat	  alGjd	  open.	  

Stuur	  je	  Gps	  met	  of	  zonder	  verhaaltje	  naar	  onderstaand	  mailadres	  en	  ik	  zorg	  dat	  het	  één	  geheel	  wordt	  
waarna	  ik	  het	  doorstuur	  naar	  de	  redacGe.	  

Hylke	  Braaksma  
h.braaksma01@knid.nl	  

!
O	  ja	  	  De	  eerste	  Gps:	  

1	  Gro9ietsen	  in	  Valkenburg.	  Kijk	  maar	  eens	  op:	  hPp://www.aspadventure.nl/alleprogrammas/
grotbiken	  

Het	  kost	  en	  paar	  centen,	  maar	  de	  fietstocht	  is	  om	  nooit	  te	  vergeten.	  Ik	  heb	  samen	  met	  mijn	  vrouw	  de	  
tocht	  vanuit	  de	  SibbegroPen	  gereden.	  Vanaf	  Valkenburg	  de	  Cauberg	  omhoog	  en	  op	  het	  hoogste	  puntje	  
van	  die	  Cauberg	  op	  de	  kruising	  staat	  een	  onooglijk	  klein	  hokje.	  Daar	  moet	  je	  wezen.	  Staat	  trouwens	  
duidelijk	  op	  de	  site	  bij	  routebeschrijving.	  	  

2	  Zaterdag	  24	  mei	  j.l.	  reden	  we	  zomaar	  een	  blokje	  om	  met	  9	  man,	  keurig	  in	  de	  
kleding	  van	  onze	  club	  gestoken.	  Een	  tochtje	  van	  netaan	  100	  km,	  “bedacht”	  door	  
onze	  secretaris	  Geert	  en	  koffiedrinken	  in	  Drylst.	  Niet	  de	  route,	  noch	  de	  gezelligheid	  
is	  de	  Gp,	  maar	  het	  koffieadres.	  Vooral	  dan	  de	  binnenkant: Stadsherberg	  Het	  Wapen	  
van	  IJlst	  
Galamagracht	  1-‐4	  	  IJlst	  !
3	  Happen	  en	  Trappen	  zie:	  hPps://www.happenentrappen.nl/  
Je	  bestelt	  een	  route	  á	  €38,50	  per	  persoon	  en	  meld	  je	  bij	  het	  eerste	  adres.	  Daar	  krijg	  je	  een	  route	  mee	  
die	  je	  langs	  nog	  4	  andere	  adressen	  voert.	  Op	  elk	  adres	  kun	  je	  
iets	  nubgen:	  koffie,	  een	  maalGjd	  etc.	  Het	  laatste	  adres	  is	  
hetzelfde	  als	  je	  startadres.	  (Het	  is	  er	  ook	  voor	  wandelaars	  en	  
heet	  dan	  happenen	  stappen.) 
Ik	  heb	  twee	  bonnen	  als	  cadeau	  gekregen	  en	  dat	  is	  dus	  ook	  
een	  idee.	  Weet	  je	  een	  ander	  niets	  te	  geven,	  want	  die	  heec	  
alles	  al?	  Weer	  eens	  wat	  anders	  dan	  een	  bladcadeau	  of	  alweer	  een	  bos	  bloemen.	  (ik	  ben	  jarig	  op	  11	  augustus	  
trouwens)	  	  

!!!!!!
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Uit de bestuurskamer 
!!!
De tijd gaat best snel, voor ons ligt de zomervakantie en terug kijkend op het voorjaar 
hebben we inmiddels onze eerste twee toertochten gehad. De Heidehoftocht als 
laatste die door het slechte weer qua opkomst in het water is gevallen en bijzonder 
weinig deelnemers heeft gekend. 
Verder zijn er binnen het bestuur vele zaken aan de gang, ik heb u in de ALV verteld 
over de cursus ‘’besturen met visie’’ waar we inmiddels mee zijn gestart. Binnen het 
bestuur wordt het goed ontvangen en kunnen we nu al constateren dat we enthousiast 
worden van de input die deze cursus geeft. U gaat hier verder dit jaar en komend jaar 
uiteraard meer van mee krijgen want één ding staat vast, TFK Bergum moet goed 
kijken naar de toekomst om zijn bestaansrecht te willen behouden!  
Vooruit kijkende naar de tweede helft van het jaar hebben we eerst de Gemeentetocht 
en dan in augustus de Woudentocht nog en natuurlijk onze clubtocht! !
Rest mij u namens het gehele bestuur een mooie zomervakantie te wensen en veel 
fietsplezier! !
Edwin Schaafsma 
voorzitter 

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

!
!

HEREN MEI 2015 !
!

NR NAAM PLAATS KM‘S

S   1 N. Feenstra - Spoor Hurdegaryp 744

NR NAAM PLAATS KM‘S

J   1 G. Dijkstra Gytsjerk 6.371

J   2 A.N. van Meerlo Veenwouden 5.645

J   3 W. v.d. Veen Harkema 5.240

J   4 S. Kootstra Harkema 5.200

J   5 H.J. Rudolphy Gorredijk 4.232

J   6 H. Braaksma Veenwouden 3.999

J   7 J. Schippers Hurdegaryp 3.643

S   8 W. v.d. Veen Jistrum 3.120

J   9 K. de Groot Burgum 3.020

J 10 M.T. Schippers Burgum 2.918

J 11 H. Roest Veenwouden 2.766

J 12 T. Nijdam Burgum 2.318

S 13 T. v.d. Wal Hurdegaryp 1.960

J 14 J. Schaafsma Lemmer 1.635

J 15 M. Hollander Veenwouden 1.478

J 16 F. Bekius Burgum 1.448

J 17 E. Schaafsma Lemmer 1.256

J 18 J. Almeloo Leeuwarden 899

J 19 S. van der Meulen Franeker 800

J 20 B. Bijma Veenwouden 755

J 21 S. de Vries Noardburgum 320

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 h.braaksma01@knid.nl

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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