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Van de voorzitter 
Uit de enquête kwam naar voren dat we over het algemeen tevreden zijn over de communicatie 
via email,  WhatsApp en website. Ondanks het verheugende feit dat Johan is toegetreden tot de 
app-groep van de toerclub, willen we als bestuur, zoals al aangekondigd in de nabespreking van de 
enquête, iets toevoegen: een nieuwsbrief. Een keer of 5 per jaar, veelal aansluitend op een 
bestuursvergadering, te verspreiden via de mail. Daarin willen we jullie bijpraten over het reilen en 
zeilen van de toerclub; over de onderwerpen die binnen het bestuur zijn besproken; over voorbije 
en komende activiteiten; over lief en leed binnen de club etc. Tegelijk hopen we dat de nieuwsbrief  
kan uitgroeien tot een middel waarin de leden onderling kennis met elkaar uitwisselen, vragen 
kunnen stellen, bijvoorbeeld over materiaal, trainingsmethodes, voeding, navigatie. Vragen die dan 
beantwoord kunnen worden door deskundigen binnen de club en daar hebben we er best veel 
van.  
 
Hier dus de eerste nieuwsbrief! We horen graag wat jullie er van vinden; kritische opmerkingen zijn 
welkom. 
 
De herfst doet zijn intrede: mist, beetje druilerig weer, flauw zonnetje. De eerste ritten met lange 
broek en lange mouwen zijn al weer gereden en de handschoenen en overschoenen zijn weer te 
voorschijn gehaald. Het aantal fietsuren in de buitenlucht loopt voor de meesten al weer wat 
terug.  
 
Maar … de Toerclub Abcoude staat niet stil, integendeel. Op de fiets gebeurt er nog het nodige. 
Ruim een week geleden trakteerde Henk Hagen ons op een prachtige rit door het landschap van 
de Utrechtse Heuvelrug, waarbij hij er in slaagde om de eerste echte beklimming langdurig voor 
ons uit te schuiven, best moeilijk in die omgeving. Dit soort bijzondere ritten blijven van harte 
welkom. Nu Ronny weer terug is van het zonnige Mallorca wordt er op de woensdagavonden weer 
gereden met verlichting. Ook op de vrijdag en de zondag rijden er groepen in wisselende 
samenstelling, ijs en vooralsnog weder dienende. De tijd dat het buitenseizoen eindigde met de 
Snertrit, dit jaar op zondag 7 november, ligt achter ons. Zolang het door gladheid niet te gevaarlijk 
wordt, blijven we gewoon doorrijden. En laten we hopen voor onze schaatsende leden dat er ook 
de komende winter weer mooie tochten op de schaats gemaakt kunnen worden. 
 
Maar ook zonder fiets gaan we door. Een groot aantal leden, met of zonder partner, verzamelt zich 
op zaterdag 30 oktober in het Dorpshuis van Baambrugge voor een ongetwijfeld vrolijke 
familiedag,  met drank, pubquiz en buffet. Het organiseren van een familiedag had best wat voeten 
in aarde,  met alle coronamaatregelen en bijbehorende, soms wat overdreven, voorzichtigheid, 
maar het lijkt nu echt te gaan lukken. Verder probeert het bestuur in november een lezing te 
organiseren, waarbij Axel Koenders zijn kennis zal delen over training, voeding etc. Nadere 
informatie volgt zo spoedig mogelijk. 
 



En in januari uiteraard de nieuwjaarsreceptie op zondag 16 januari,  kort daarna op dinsdag 18 
januari de Algemene Ledenvergadering. We zien jullie bij al deze evenementen graag in groten 
getale verschijnen. 
 
Medelingen 
Nieuw lid: Lars Ruizendaal (zoon van Willem-Jan) is lid geworden. Hij is 19 jaar en haalt de 
gemiddelde leeftijd van onze club in zijn eentje flink naar beneden. 
 
Lionstocht: de opbrengst van de Lionstocht was € 273. Dit bedrag komt ten goede aan de 
verenigingsdag van 30 oktober. 
 
Lezing Axel Koenders: in november zal Axel Koenders een presentatie geven over hoe je in de 
winter het best in conditie kunt blijven zodat je in het voorjaar goed voorbereid weer op de fiets 
kunt springen. Deze presentatie vindt plaats in het nieuwe sporthuis in Abcoude. De datum wordt 
binnenkort kenbaar gemaakt. 
 
Trainingsprogramma: Ronny en Pim zijn bezig met het opzetten van een trainingsprogramma om 
de techniek bij te schaven (aansnijden van bochten, bergop rijden, dalen, voor rood stoppen, etc.). 
Nadere berichten hierover volgen binnenkort. 
 
Tochten 
Op zondag 7 november rijden we weer de traditionele Snertrit, met na afloop erwtensoep bij de 
Abbey in Abcoude. 
 
Zondag 12 september was de Cor Verweij-herdenkingstocht, waar we ook in gedachten stilstonden 
bij andere leden die ons ontvallen zijn zoals laatst nog Fred Terpstra. De belangstelling was groot. 
Een mooie traditie. 
 
Op 27 september was er een geslaagde verrassingstocht over de Utrechtse Heuvelrug, 
georganiseerd door de onvermoeibare Henk Hagen. In totaal hebben acht leden hieraan 
deelgenomen. Een uitgebreid verslag is te lezen op de groepsapp. 
 
Vragenrubriek 
Het is de bedoeling om in de nieuwsbrief in het vervolg vragen van leden op te nemen: deze 
vragen kunnen gaan over fietstechniek, routes, voeding en alles wat met fietsen of de toerclub te 
maken heeft. Wij zullen voor elke vraag een deskundige proberen te vinden – liefst uit eigen 
geledingen – die hem kan beantwoorden. Dien je vraag in via tc_abcoude@hotmail.com. Je vraag 
zal natuurlijk anoniem worden beantwoord. We zullen alleen je initialen en woonplaats 
vermelden. 
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