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================================================================ 
jaargang 8    nummer  30    mei. 2013 

 
 
Beste fietsvrienden en fietsvriendinnen, 

 
Na een lange winter is het dan eindelijk lente. De lente heeft lang op 
zich laten wachten, vind u niet? Het bleef maar koud. We hopen nu dat 
er een warmere periode aanbreekt. Veel fietsers zullen dat wel fijn 
vinden. In de kou, zeker in de ochtenduren, was het niet zo prettig om 
een stuk te gaan fietsen. Alhoewel, als u de opgegeven 
kilometerstanden elders in deze Nieuwsbrief ziet…. Er zijn toch fietsers 

onder onze clubleden, die al over de 1000 en over de 2000 km “weggetrapt” hebben. 
Niet te geloven, toch? 
      Op 30 april hadden  we een troonswisseling. Koningin Beatrix droeg 
haar ambt over aan haar zoon Prins Willem-Alexander. We hebben een 
koning, die sport hoog in zijn vaandel heeft staan. Een paar dagen voor 
zijn inhuldiging werden in ons land, voor alle basisschoolkinderen, de 
Koningsspelen geïntroduceerd. Deze werden georganiseerd om hen 
allen  met sport in aanraking te laten komen. Misschien komt er uit dit 
initiatief ook goede wielrenners naar voren. Je weet maar nooit. Bij 
onze club zijn ze zeker van harte welkom! 
 
      Onderstaand even een tabel met de komende toertochten van onze TFK. 

 
U kunt dit alvast noteren in uw agenda: 

 
 Tocht Afstand Starttijd Vertrekadres 

     

18 mei 2013 Heidehoftocht 100 km 08.00-10.00 uur Sporthal “de Westermar”’ Burgum 

  50 km 09.00-11.00 uur Sporthal “de Westermar”, Burgum 

  30 km 09.00-11.00 uur Sporthal “de Westermar”, Burgum 

  100 km  08.00-10.00 uur Fletcher Hotel Heidehof,  
Golflaan 1, 8445 SR, Heerenveen. 

8 juni 2013 Clubtocht 150 km 08.00 uur Sporthal “de Westermar”, Burgum 

6 juli 2013 Acht van 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 

17 aug. 2012 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 

 
Zoals u ziet hebben we op 18 mei 2013 een nieuwe tocht in ons programma.  
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                                              De Heidehoftocht.                                                                       
Het belooft een mooie tocht te worden. Komt dus allen en fiets deze tocht mee. Men 
kan op twee plaatsen starten: in Burgum en in Heerenveen. Het adres voor 
Heerenveen staat in bovenstaande tabel.  
 
Het bestuur van TFK wenst u allen een fijn en zonnig fietsseizoen toe. Tot ziens bij 
de diverse startpunten. 
 
                     Met vriendelijke groeten,  

Vrouwke van Pel-Manuel.  

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

 
Afstempelen van de Sterritten: 

 
Het afstempelen van de sterritten zal plaatsvinden op: 

Donderdagavond tussen 19.00 uur en 20.00 uur 
 

6 juni   4 juli  1 aug.    5 sept. 
De laatste sterritinschrijving is op zaterdagmorgen 26 okt.2013 tussen 11.00 uur en 12.00 uur. 

################################################################### 
 
I.M.                                                Hans v.d. Wal. 

 

       Begin maart bereikte ons het droeve bericht dat Hans v.d.Wal is 

overleden. Velen van ons kennen Hans van de vele toertochten van TFK 

Bergum. Op de weg was hij als fietser iemand die kilometers lang het tempo 

aangaf door op kop te rijden. Een bekende uitspraak van hem was: “als het 

nodig is, leid ik de forcing, dan weet ik zeker dat het gaat zoals het behoort”. 

       Hans was al geruime tijd ziek en door zijn ziekte raakte hij uit beeld. Hans had als koos  

(bij) naam: de Fietsgoeroe. Deze koos (bij) naam stond op het lijf van fietsvriend Hans v.d.Wal 

geschreven. 

Op veel op de zo door hem kenmerkende manier heeft hij menig fietser en lid van TFK Bergum 

verblijd. Jarenlang heeft hij in ons clubblad geschreven. Het was ook duidelijk te merken dat hij 

over een enorme fantasie beschikte. Zijn “stukjes” werden dan ook graag gelezen.  

We zullen hem als club en als fietsvriend node missen. 

We wensen zijn vrouw Japke en verdere familie veel sterkte met het verlies van Hans. 

 

                                            Het bestuur van TFK Bergum. 

mailto:pel00232@planet.nl
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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 arnoldernst3@gmail.com 
W.Poelstra Alg.Bestuurslid 0511-476711 wnf.poelstra@hetnet.nl 
J.Schippers Alg.Bestuurslid  j.schippers06@chello.nl 
T.v.d.Veen Alg.Bestuurslid 0512-785566 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 
TFK website                www.tfkbergum.nl 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

 
  

Uit de bestuurskamer  
 
Dit keer een korte versie ‘uit de bestuurskamer’ 
 
Eindelijk, de winter is nu echt het land uit! De temperaturen kruipen 
langzaam omhoog en steeds meer zien we de zon voorbijkomen. 
Inmiddels hebben we de eerste toertocht van TFK 
Bergum achter de rug en de 2de staat alweer voor de 
deur, een nieuwe dit keer, de Heidehoftocht op 18 mei 
a.s. 
We zijn blij dat de bestelde uitzetpijlen en accessoires 
van de NTFU uitgeleverd zijn zodat we die van af de 
Heidehoftocht ook daadwerkelijk in kunnen zetten. 
 
Belangrijke bestuurszaken zijn er op dit moment niet 
te melden, de focus ligt nu op de toertochten en we 
hopen natuurlijk op een mooi opkomst van 
deelnemers dit seizoen! 
 
Graag wil ik u nog wel even attenderen op de maandelijkse afstempelmomenten voor de  
sterriten, leden van het bestuur zitten daar voor u om de administratie in orde te maken, 
laat uw gezicht dan ook even een momentje zien. Anders zijn we genoodzaakt om volgend 
seizoen het anders te moeten doen. 
 
Als we elkaar niet meer spreken dan wens ik u namens het bestuur een  hele mooie fiets 
zomer toe en wellicht zien we mekaar nog op een van de toertochten! 
 
Edwin Schaafsma 
Voorzitter  
 
 

mailto:secretaris@tfkbergum.nl
mailto:penningmeester@tfkbergum.nl
mailto:arnoldernst3@gmail.com
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mailto:pel00232@planet.nl
mailto:pel00232@planet.nl
mailto:coordinator@tfkbergum.nl
http://www.tfkbergum.nl/
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Opgegeven gefietste Kilometers voor de Competitie 2013 

 
DAMES MAART 2013 

 
NR NAAM PLAATS KM‘S  

 
S 1 N. Feenstra – Spoor Hurdegaryp 210  
J 2 H. de Jong – de Boer Jelsum 158 * 
S 3 R. de Jong Leeuwarden 95  
J - J. Veenstra – Bouma Burgum 0 * 

 
HEREN MAART 2013 

 
NR NAAM PLAATS KM‘S  

 
J 1 G. Dijkstra Gytsjerk 2.620  
J 2 A.N. van Meerlo Veenwouden 2.270  
J 3 H.J. Rudolphy Gorredijk 2.025  
J 4 M.T. Schippers Burgum 2.009  
J 5 J. Schippers Hurdegaryp 1.558  
S 6 W. v.d. Veen Jistrum 1.400  
J 7 S. Monsma Drogeham 1.230  
J 8 F. Bekius Burgum 1.055  
J 9 K. de Groot Burgum 810  

J 10 O.G. Stumpf Leeuwarden 735  
S 11 W. v.d. Veen Harkema 700  
J 12 S. van der Meulen Franeker 575  
S 13 S. Kootstra Harkema 560  
J 14 H. Roest Veenwouden 509  
J 15 E. Schaafsma Lemmer 370  
J 15 J. Schaafsma Lemmer 370  
J 17 Y. de Jong Jelsum 187 * 
J 18 M. Hollander Veenwouden 169 * 
J 19 T. Nijdam Burgum 160  
S 20 R. Kootstra Harkema 140  
J 21 W. Poelstra Hurdegaryp 102 * 
S 22 F. Bosgraaf Beetsterzwaag 38  

S  J. Schaafsma Leeuwarden 0 * 
J  B. Bijma Veenwouden 0 * 
J  Tj. v.d. Wal Hurdegaryp 0 * 
J  F. Homans Nij Beets 0 * 
J  S. de Vries Noardburgum 0 * 
J  P. Zijlstra Burgum 0 * 
S  J. Almeloo Leeuwarden 0 * 
S  E.J. Kuiper Leeuwarden 0 * 
     
 Som gemelde gefietste jaarkilometers  20.055  

 
J = Jaarfietser 
S = Seizoenfietser   * = Geen opgave deze maand 
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