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Zaterdag 7 April 2018 onze eerste toertocht van het nieuwe seizoen, de start vanaf ons 
nieuw startlocatie Glinstra State. 
De meeste deelnemers wisten deze locatie wel te vinden een enkele belde even waar 
deze locatie was.  
Omstreeks kwart voor acht waren de eerste  deelnemers al aanwezig om zich in te 
laten schrijven voor de toertocht.  
Onze eigen bidonclub vertrok iets na achten nadat we gezamenlijk eerst even op de 
foto werden gezet. 
Na dat we Burgum gepasseerd hadden en eerst route A  zouden gaan fietsen kwamen 
we terecht in het Ottema Wiersma reservaat altijd een prachtig natuurgebied en zo 
fietsten we verder richting Zwaagwesteinde. 
Via het fietspad langs de zwemmer door het mooie natuurgebied Zwagermieden 
aangekomen in de Triemen, en vanaf hier richting Veenklooster. 
Ondertussen kwam de zon al meer te voorschijn en was het een aangename 
temperatuur om te fietsen. De laatste weken was het alleen maar koud geweest zodat 
het niet eens leuk was om een rondje te gaan fietsen. 
Nadat we Veenklooster verlaten hadden fietsten we verder richting Buitenpost en via 
een mooie route door de bossen heen met prachtige fietspaden waren we al aardig op 
weg weer terug naar Burgum voor de koffiestop 
Na ongeveer 2 uur fietsen langs nog meer mooie dorpen hadden we wel trek in koffie 
met appelgebak . 
Nadat we allemaal weer voorzien waren van koffie thee en appelgebak zouden we de 
andere 50 km route B nog even gaan fietsen. 
Ondertussen hadden we van Hylke gehoord dat er omstreeks kwart voor 9 veel 
deelnemers nog vertrokken waren om de toertocht gaan fietsen en dat er al meer dan 
190 deelnemers waren. 
Voor de route B vetrokken we nu richting Noordbergum eerst via mooie klinkerwegen 
en over het fietspad langs de centrale van Burgum. 
Nadat we via een mooi fietspad langs het Bergumermeer kwamen we aan in Jistrum 
weer over de draaibrug fietsten we door het coulissen landschap en inmiddels was de 
temperatuur al aardig richting de 15 graden gestegen. 
Nadat we Drogeham gepasseerd waren kregen een van de deelnemers wat pech met 
zijn materiaal en nadat dit wat verholpen was vervolgende we de tocht. 
Echter nadat we een klinkerweg passeerden was er ook nog een lekke band , maar 
nadat deze weer verwisseld was konden we weer verder . 
Nadat de dorpen en gehuchten Augustinusga en Surhuizum gepasseerd waren hadden 
we al aardig wat kilometers in de benen en te bedenken dat sommige deelnemers voor 
het eerst op de fiets zaten. 
Omstreeks 12 uur aangekomen door Harkema fietsten we over schelpenpaden wat 
weer eens wat anders is dan de weg. 
Via Oostermeer wat inmiddels het rijkste dorp van de gemeente Tietjerksteradeel is 
waren we bijna aan het eind van onze fietstocht. 
Nog even langs Klein Zwitserland en over de brug bij Burgum kwamen we omstreeks 
half 1 weer aan in Glinstra State . 



Iedereen weer vol lof over de tocht en prachtig mooi fietsweer is dit een goed begin 
van he seizoen. 
In totaal hebben aan deze toertocht De Acht van Burgum 197 deelnemers meegedaan 
wat voor ons als fietsclub mooi meegenomen is voor alle werkzaamheden die zich 
meebrengen voor het organiseren voor zo’n tocht. 
Ook het personeel van Glinstra State bedanken wij graag dat zij bereid zijn om mee te 
werken. 
Dan zie ik alle deelnemers die hebben deelgenomen aan de Acht van Bergum graag 
terug op onze 2e fietstocht de Heidehoftocht welke georganiseerd gaat worden op 
zaterdag 29 April 2018.


