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Overpeinzingen van de voorzitter 
 
Tja, dat kun je verwachten als je een storm Eunice noemt. Met zo’n naam wil je bewijzen dat je 
toch een plaats verdient in de ranglijst van zware stormen. Bij de Nederlandse Spoorwegen is men 
nog steeds bezig de bomen van het spoor te verwijderen. 
 
Maar zie, uit Strava-gegevens blijkt dat diverse TCA-leden daags erna alweer sportief bezig waren. 
Henk Hagen zocht maar weer eens het Velodrome op; wind is niet echt zijn ding. Ronny 
combineerde het nuttige met het aangename en fietste naar “kapper en Concerto” en ging daarna 
nog “ff naar de kaasboerderij”. Wim Verbree koestert politieke aspiraties en deed te voet “rondjes 
politiek folderen”. Rob reed een “lekker uitwaaien ritje”. Willem de Kater ging op de schaats 
“lekker krassen”. Jozien “dribbelde, deed kracht- en balansoefeningen, core en tempoloopjes”. 
Maarten reed ‘gewoon’ ruim 50 km “middagrit”. Pim trok zich niets aan van de adviezen van 
Staatsbosbeheer om het bos te mijden en “gravelde met omgewaaide bomen”. Edwin reed “een 
kort rondje door de bulderende wind”. 
 
Wat een mooie activiteiten en zo divers. Top! En wat deed ik? Ik zocht uit of de statuten van de 
Toerclub moeten worden aangepast,  omdat de overheid een wet heeft ingevoerd om te 
voorkomen dat een bestuurder van een woningbouwvereniging nog eens in een Maserati rond 
rijdt. Diezelfde overheid negeerde daarbij dat deze wet ook geldt voor de lokale biljart- en 
klaverjasvereniging. En dus ook voor onze fietsclub. Notarissen en organisatoren van webinars 
wrijven zich in de handen, want nieuwe regelgeving betekent extra inkomsten. Helaas waren mijn 
wandelingen van computer naar het koffiezetapparaat en terug niet Strava-waardig. Er zou toch 
echt een platform moeten komen waarop je geestelijke activiteiten met ‘vrienden’ kunt delen. 
“Een uur naar de regen geluisterd” of “anderhalf uur nagedacht of ik zal gaan fietsen en welke 
kleding ik dan zal aantrekken”. Of zoals Maarten gewoon “geestelijke middagactiviteit”. 
 
De Winterspelen zijn afgelopen. Dit jaar bestonden ze uitsluitend uit schaatsen: op de lange baan 
en shorttrack. Alle andere activiteiten speelden zich vooral af tijdens de voor de nachtrust 
bedoelde uren, en de tijd dat ik in die uren met mijn vader naar Cassius Clay (ook wel Muhammed 
Ali) keek ligt al weer ver achter mij. Leuke man (Muhammed Ali, mijn vader trouwens ook wel), 
kondigde altijd op rijm aan in welke ronde hij zijn tegenstander KO zou slaan; vaak kwam dat uit 
zodat je redelijk kon inschatten wanneer je je bed weer kon opzoeken. 
 
We kunnen ons weer richten op het fietsen. Het veldrijden is afgelopen: vooral veel Nederlandse 
vrouwen en Belgische mannen. En natuurlijk Lars van der Haar en Tom Pidcock om het niet te veel 
op korfbal te laten lijken. Op naar de voorjaarsklassiekers: op 27 februari de Omloop het Volk 
(Omloop het Nieuwsblad wil bij mij maar niet beklijven) en een week later de Openingsrit van de 
Toerclub. Monumenten! 



 
En tussen deze monumenten de Algemene Leden Vergadering! Dinsdag 1 maart.  Een half uur 
eerder dan gebruikelijk. Komt in groten getale naar het Viscentrum. Ik stel me nog drie jaar 
verkiesbaar,  maar meld je gerust aan als je de hamer over wilt nemen. 
 
Abcoude, 20 februari 2022 
 
Hans Jager 
 
 
Mededelingen 
 
Vergeet niet (zoals ook door Hans vermeld) de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 1 maart, 
aaanvang 19.30 uur in het Viscentrum. Vorige week (18 februari) hebben we een mail gestuurd 
met daarin alle documenten die relevant zijn. Print ze thuis even uit en neem ze mee. 
 
Ook dit jaar is weer het plan opgevat om in het vroege najaar een verenigingsdag te organiseren. 
We houden jullie natuurlijk op de hoogte over de invulling van een en ander. 
 
Er is goed gebruik gemaakt van de gelegenheid om kleding te bestellen. De tijdelijke webshop is nu 
weer gesloten, maar mocht je alsnog kleding nodig hebben neem dan op korte termijn contact op 
met Henk Hagen (henkhagen50@gmail.com). 
 
Om het jullie (en zichzelf) makkelijk te maken, zal de penningmeester dit jaar via de groepsapp een 
‘tikkie’ versturen om de contributie te innen. Degenen die niet in de groepsapp zitten of geen 
bank-app op hun telefoon hebben, krijgen gewoon een mail. 
 
Tochten 
 
Het seizoen nadert met rasse schreden. Op 6 maart is al de openingsrit. De volgende tochten 
rijden we dit jaar: 
 

Datum Tocht Start 

   

6 maart Openingsrit Eendracht 

20 maart Verrassingstocht  Eendracht 

3 april Acht van Abcoude  De Punt 

17 april Verrassingstocht  Eendracht 

1 mei OHW Eendracht 

15 mei Verrassingstocht  Eendracht 

19-26 juni Buitenlandreis Auvergne 

25 juni Lionstocht  

17 juli Verrassingstocht  Eendracht 

21 augustus Verenigingsdag  Eendracht 

2-4 september Texeltocht  

11 september Cor memorial W v Abcoudelaan 

25 september Herfstrit Eendracht 

6 november Snertrit Eendracht 
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Op 3 april hebben we dus de Acht van Abcoude, de enige toertocht waar ook niet-leden van harte 
welkom zijn. Er schijnt zelfs een grote delegatie uit Dordrecht, van plan te zijn om mee te doen, 
compleet met volgwagen en verzorgers. De start van ‘De Acht’ is bij café De Punt in Baambrugge. 
 
Wim Verbree heeft inmiddels ca. 8 aanmeldingen voor de Week in de Auvergne van 19 tot 26 juni. 
Mocht je besluiten om (toch) mee te doen, geef het dan door aan Wim (wimverbree@hetnet.nl). 
 
 
Vragenrubriek 
In de vorige nieuwsbrief hebben we een vragenrubriek aangekondigd van technische, 
organisatorische of persoonlijke aard. Tot nu toe hebben we van jullie nog geen vragen ontvangen, 
maar doe je best voor de volgende aflevering van de nieuwsbrief. 
 
 
Column 
 

 
 
“Kom binnen, gezellig, ga zitten, thee wil je toch”? Tja, dat weet je zo langzamerhand wel, maar ik 
zeg het niet, ik denk het alleen. “Ja graag”. Vervolgens word ik begroet door twee redelijke grote 
zwarte honden. Deze twee zijn goed te pruimen, omdat ik ze al langer ken en zij hebben ook een 
grote aaibaarheidsfactor. Standaard komen die twee met een speeltje aansjouwen dat je ook 
daadwerkelijk even moet gebruiken om die twee gerust te stellen. De oudste van die twee is er na 
een keer wel klaar mee, maar de jongste weet van geen ophouden met dat gezeur. Ergo, als je niet 
reageert komt hij/zij toch wel heel close tegen je aanleunen. Ik kijk wat ongemakkelijk om mij 
heen.  
 
Ik ben eigenlijk bang voor honden. In het verleden ben ik, op de landbouwgronden in Salland, net 
te vaak door honden aangevallen. Ik herinner mij ook nog dat ik niet meer ’t Gein in wilde om te 
hardlopen omdat daar ergens bij een boerderij immer zo’n vlerk achter mij aankwam. In mijn 
herinnering waren er immer ook veel loslopende honden in het Spanderswoud.  
 
Jaren terug, in de winterperiode hadden we als TC Abcoude-leden in dat woud een 
hardloopparcours. Prachtige route, ik wandel daar nog wel eens. Toen, tijdens het rennen, hadden 
we toch wel regelmatig honden die net te agressief op ons af kwamen rennen. In mijn beleving 
moesten zij immer mij hebben. “Ja”, zegt mijn vrouw, “honden ruiken dat je bang bent”. OK, dan zal 
ik wel een geur van angstzweet hebben meegedragen die ik, of mijn hardloopvrienden, nimmer 
zelf hebben geroken. Die mensen lieten mij met rust. Wim den H. was gelukkig altijd mee en als die 
zijn mond opentrok naar de man/vrouw van wie zo'n loslopend kreng was, was gelijktijdig het 
gevaar al geweken. “Heeft-ie al gegeten?”, riep Wim dan waarmee de dreiging in de kiem werd 
gesmoord.  

mailto:wimverbree@hetnet.nl


 
De bestuursvergadering begon en ergens halverwege komt de financiële situatie van de vereniging 
te sprake, jaah, in het huis van de penningmeester. Wanneer een van de anderen toch wat 
indringende vragen begon te stellen over het doen en laten van de penningmeester en ik driftig 
notuleerde kwamen die honden toch vervelend dichtbij. Zij stonden naast mij, met hun kop op 
mijn schoot en keken mij aan met een blik van ‘waag het niet dit op te schrijven wat nu over mijn 
baas gezegd wordt’. Ik deed nog een poging om het wel te doen maar gelijktijdig ontblootte dat 
beest zijn tanden. Ik was redelijk snel klaar met het notuleren. Intimiderend was het.  
 
Vermoedelijk is ook de kascontrolecommissie geïntimideerd getuige de lovende kritieken die zij 
hebben geuit richting de penningmeester. De vraag die opdoemt is nu, of de honden zodanig zijn 
afgericht dat er geen contraire vragen kunnen worden gesteld, of dat de toonhoogte van de 
sprekers onwelgevallig was voor die honden, of was het juist mijn interpretatie die leidde tot een 
vooroordeel? Als ledenvergadering plaats vindt zonder die twee honden kan elke vraag gesteld 
worden en ontstaat vanzelf hoor en wederhoor.  
 
Henk H. 


