NIEUWSBRIEF DOK TOER
Oktober 2017
!

Inleiding
Hier dan de nieuwsbrief voor Oktober
Ik zal het kort houden want denk dat de inhoud voor zichzelf spreekt.

Van de bestuurstafel
In september 2017 is het bestuur van Toer bij elkaar geweest. Er is gesproken over
• De hoofdbestuursvergadering is geweest waar gesproken is over de zaken rond de Toer de
Soes en dat Gerard Top de taak van secretaris op zich neemt. Er is een BBQ geweest voor de
vrijwilligers welke op de web site is aangekondigd.
• De notulen van de Algemene ledenvergadering toer zijn doorgesproken en vastgesteld. De
notulen worden verstuurd aan de leden
• Er vindt een terugkoppeling plaats van de werkgroep communicatie. E-mail adressen moeten
verzameld en beheerd worden. Deze moeten regelmatig informatie over DOK ontvangen
• De enquête onder de leden is besproken. De resultaten zijn in deze nieuwsbrief opgenomen.
• De leden moeten worden geïnformeerd over het verplaatsen van de Duinentocht van 1 naar 8
oktober
• De taak beschrijvingen worden een volgende vergadering besproken. Er moet ook nog een
beschrijving komen van de trainer.
• Er worden nog wat zaken doorgesproken over de MTB tocht op 1 oktober.
• De criteria voor het verschaffen van iets uit het lief en leed potje komt nog aan de orde.
• Als er iets besloten wordt moeten we zorgdragen als bestuur dat dit bij de juiste personen
terechtkomt. Deze kunnen dit dan uitvoeren.

Interessante onderwerpen
Dirk Pastoor heeft een zeer uitgebreid verslag geschreven over zijn fietstocht naar Berlijn. De tekst
die door Dirk is aangeleverd is door Anne de Poel geredigeerd. Het complete verhaal is te vinden
op de HRTCDOK web site onder toerverslagen . Gebruik de link om het verslag te lezen. http://
www.hrtcdok.nl/hrtc-dok-afdeling-toer/toerverslagen/

Resultaten van de enquête onder de leden over het
Toerprogramma
De enquête heeft de volgende resultaten opgeleverd:
Er zijn 16 reacties geweest van de 38 leden. Enkele van de 16 reacties hebben de enquête niet
ingevuld door gebrek aan conditie of fietsen niet meer op zondag door omstandigheden.
Antwoorden van een aantal van de vragen zijn weergegeven in grafieken die aan het eind van de
nieuwsbrief gevoegd zijn.
Er zijn enkele tochten genoemd voor Dok om te overwegen een trip naar te organiseren. De
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tochten die genoemd zijn, zijn: Tochten van Le Champion, Toer de soes, Boretti, Elfstedentocht,
Zwijndrecht Zwijndrecht, Dam tot Dam. Tocht met enkele honderden en geen duizenden
deelnemers, Mergel heuvelland 2 daagse, Ronde van Nijmegen, Vaele Ouwe, Jan Janssen
Classic, Tochten van DTC (Driebergen) zoals de Huchiestocht.
De kosten die mensen willen maken voor een trip buiten Den Helder ligt tussen de 50 en 250 Euro.
Een snelle conclusie is dat het programma aansluit bij wat de leden willen. Mogelijk moet er aan
meer tochten buiten de stad deelgenomen worden. Er ligt een uitdaging voor de programma
commissie om iets met de resultaten te doen.
Als opmerkingen die naar voren kwamen bij de vraag of er iets gemist werd zijn de volgende
reactie opgetekend:
• Waarom MTB organiseren als er zo weinig toerleden deelnemen
• Fuseren met Toon Jacobs overwegen ondanks de gevoelens/ historie
• Inzet als vrijwilliger verplichten
• Al vaker aangegeven: per seizoen een aantal "klassiekers" vaststellen en daar budget voor
vrijmaken/bepalen. Dat hoeven overigens niet perse tochten te zijn die verder weg zijn maar
kan ook vanuit Den Helder (bv 1 keer p.j. naar Texel) Zo heb je een aantal vaste tochten en 3
of 4 "verrassingen" elk jaar opnieuw te bepalen. Budget kan zijn voor de inschrijving
(tegemoetkoming) en benzinegeld voor de autorijders. Voor de rest vrije tochten.
• Alhoewel het los staat van de tochten maar wel een activiteit van Toer zijn de veldtoertochten.
Moeten we daar mee doorgaan? Ben voorstander van het verplichten (geen populair standpunt)
van vrijwilligerstaken
• Een mogelijkheid is om op zondag/zaterdag in het begin van het seizoen te beginnen men 60
tot 80km en dan per week dit progressief met 10km afstand te laten oplopen of in onderling
overleg met degenen die komen fietsen. Dit gebeurt eigenlijk ook door de week zo en dan
bepalen we het gewoon op gevoel een tocht te rijden als training en de richting
windafhankelijk.
• Aan het einde van de maand maart een tocht met een doelbestemming van bv 90km. Eind
maand april bv 120km. Eind maand mei 150km en bv in juni een doeltocht van bv
200/250km. Vanaf juli weer terugstellen naar 150km, augustus 130km, september 120 en
oktober 90km. Het voorrijden van een rit is niet echt meer nodig gezien het kleine aantal
deelnemers, dat is wel te handelen en meestal wel spontaan welkom bij cafe restaurant.De
tussenliggende za/zo in de maanden april t/m sep met elkaar een afstand afspreken en niet
meer dan bv 100km, is men weer thuis aan het begin van de middag en het thuisfront ook
happy.Het gaat voor mij echt om het fietsen met zweet op de rug en het touristische
karakter is daaraan wat ondergeschikter

Informatie
Suggestie voor DOK Toer en het programma bij Gerard Krusemeijer. Op-en aanmerkingen over de
nieuwsbrief bij Wim Grim E-mail:

Belangrijke Data
Verjaardagen in October
Naam

Datum

Naam

Datum

Bram Milhous

6

Peter Onderwater

16

Bert Lont

27

Sieb Visser

27

De Toer Kalender ziet er als volgt uit en is terug te vinden op de HRTC DOK web site op de
pagina’s Agenda (http://www.hrtcdok.nl/kalender/ ) en bij Toer onder programma -weg (http://
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www.hrtcdok.nl/hrtc-dok-afdeling-toer/programma-weg/)

Data van Het MTB programma waar HRTC DOK betrokken
is.
01 oktober (start/finish voor Texel)
12 november (Robbenoord vanuit Den Oever)
03 december (start/finish voor Texel)
17 december (Napoleontocht vanuit DOK)
07 januari 2018 (Noord Hollands Langste finishlocatie bij DOK)
18 februari 2018 ("Verrassingstocht" vanuit DOK)
meer informatie op www.mtbnoordholland.nl
TOERTOCHTEN 2017 start clubgebouw Guldemondweg
Datum

Starttijd

Km's

Naam

Zon 08 okt 09:00uur

90

Duinentocht

Zon 15 okt 09:00uur

80

Havenstad Medemblik

Zon 22 okt 10:00uur
50
** Sluitingstocht
TT=Toertocht CT=Clubtocht
** Kilometerregistratie

Toerbestuur
Functie

Naam

Adres

Voorzitter

Gerard Krusemejjer

Fluytstraat 50, 1784 NP Den Helder

Tel: 06 - 14 68 79 08

E-mail: gerard_krusemeijer@hotmail.com

Anton Wetzel

Wethouder Hooimeyerlaan 27, 1761 GT Anna
Paulowna

Tel: 0223 -532167

E-mail: aj.wetzel@quicknet.nl

Annemiek Bakker

Korte Bosweg 1, 1756 TA ’t Zand

Tel: 0224- 59 12 87

E-mail: c.a.bakker@quicknet.nl

Secretaris

Penningmeester
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Toerbestuur
MTB-coordinator

Wim Erkelens Cooke Dijkschouwerslaan 136, 1785 HS Den Helder
Tel: 0223 -63 81 90
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