
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 Nr.4 februari 2022 

  Trainingen 

De spinlessen gaan 14 februari beginnen. Hiermee bereiden we ons voor op de Tour de Fris, door eerst een 
goede conditie op te bouwen. Voor ons, de vrijwilligers en hopelijk ook voor jullie begint het nu echt te 
kriebelen. Zondag 13 maart is ook de eerste buitentraining. Het is nog niet erg warm dus hou hiervoor goed de 
weersvoorspellingen in de gaten. Trek voldoende laagjes aan als het koud is zodat je laagjes uit kan trekken. 
Neem ook de tips op de volgende pagina goed door.  

We verzamelen iedere buitentraining voor Pardoes, waar ook de bijeenkomst is. Om 10 uur willen we 
vertrekken dus zorg dat je voor 10 uur aanwezig bent en klaar bent voor vertrek. 

Beide trainingen zijn verplicht. Mocht je een training niet kunnen komen, meld je dan op tijd af 
bij Anne anne@tourdefris.nl. 

   
 

Sponsorkliks en vriendenloterij 
Je kunt Tour de Fris sponsoren zonder dat het jou geld kost! Het werkt heel simpel. Webwinkels betalen een 
commissie voor elke bestelling van een klant die via SponsorKliks.com komt. Of je nu rechtstreeks naar 
bijvoorbeeld Bol gaat of je gaat via SponsorKliks.com naar de site van Bol, jij betaalt hetzelfde, alleen in het 
laatste geval profiteert Tour de Fris hier van! Dus gebruik wanneer je gaat bestellen, de QRcode 
hiernaast, deze link of installeer de Sponsorkliks app voor Android of iOS en kies Tour de Fris als 
stichting om te sponsoren. De link staat ook onder onze mailtjes.  
 
Daarnaast kun je ons nu ook ondersteunen wanneer je meedoet met de  vriendenloterij of de bankgiroloterij. 
Door een lot te koppelen aan Tour de Fris, gaat 40% van de inleg naar Tour de Fris. Koppelen kan via de site 
van Vriendenloterij (Bankgiroloterij en Vriendenloterij zijn sinds augustus samen gegaan). Bij het koppelen 
geef je aan dat je Tour de Fris wil ondersteunen. Wanneer je geen inloggegevens hebt, kan je ook via social 
media, via de mail of door te bellen je lot omzetten. Ook hier geldt weer, voor jou geen extra kosten terwijl je 
ons financieel ondersteunt! 

  

Postbus 123 
1715 ZJ Spanbroek 

Telefoonnummer: 0226-355095 
Rek.nr. NL15RBRB0826264387 

info@tourdefris.nl 

www.tourdefris.nl 



 
 

ID en zorgpas 

Wij willen graag van alle deelnemers en vrijwilligers een kopie van hun ID en Zorgpas ontvangen. Deze hebben 
wij o.a. nodig voor de campings. Wel is het tijdens de week verplicht om je echte ID en zorgpas mee te nemen. 
Deze kan je evt. tijdens de week in beheer van Harm geven, zodat je niet zelf kwijt kan raken. 
Graag ontvangen wij de kopieën via harm@tourdefris.nl. Als je niet mogelijkheid hebt om ze te mailen, 
ontvangen we ze graag tijdens de spintraining. 

 
Kledingadvies 

Fietsbroek  
Het kenmerk van een fietsbroek is dat er een stuk zeem in zit ter voorkoming van zadelpijn. Omdat een 
fietsbroek met bretels niet gemakkelijk afzakt, kan je het beste altijd een dergelijk exemplaar aantrekken. Let 
ook op zo min mogelijk naden bij schurende plaatsen. Ook zijn er losse beenstukken (handig op zomerse 
dagen waarbij het in de ochtend een stuk kouder is).  
Gebruik geen onderbroek onder je fietsbroek, dit voorkomt schuren. 

Onderkleding  
Door het dragen van thermische onderkleding zal je een stuk minder last hebben van een nat en bezweet 
lichaam, omdat het zweet gemakkelijker wordt afgevoerd. Bovendien houdt het in kouder weer de 
lichaamswarmte vast. Om goed te profiteren van thermische onderkleding moet ook de bovenkleding 
aangepast worden  

Muts en hoofdband  
Bij koud weer kan je het beste een muts of hoofdband dragen, omdat je veel 
energie (ongeveer 40%) via het hoofd verliest. Als het erg koud is kan je 
lichaamsdelen die gevoelig zijn voor kou (lippen, gezicht, handen etc) invetten met 
vaseline. Je kan ook boterhamzakjes om je tenen doen voor de warmte. 

Handschoenen  
Fietshandschoenen zijn niet alleen heel nuttig bij koud weer, ze zorgen ook voor bescherming bij valpartijen en 
je hebt meer grip op het stuur. Ook kunnen ze tintelend en dood gevoel in je handen voorkomen. Badstof op 
de vingers is erg handig om zweet af te vegen. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende modellen afhankelijk van 
het seizoen: zonder en halve vingers (zomers) en in de winter met vingers (waterdicht en warmtebehoudend). 
Fietshandschoenen zijn tijdens tour de fris verplicht om te dragen. 

Fietshelm  
Helmen zijn bijna altijd gemaakt van polystyreen (een kunststof dat lijkt op piepschuim). Een goede helm heeft 
voldoende ventilatieopeningen. Als de helm bij het passen lekker zit en goed blijft zitten mag je er vanuit gaan 
dat je de juiste maat hebt gekozen. Je moet echter niet denken dat je met een helm meer risico kan nemen. 
Nog een tip: schrijf aan de binnenkant van de helm wie je bent (eventueel met behulp van een sticker). 
Een fietshelm is tijdens tour de fris verplicht om te dragen. 

Fietsschoen 
Een van de belangrijkste onderdelen van fietskleding zijn de fietsschoenen. Zij brengen immers de kracht van 
de voet over op de fietspedalen. Een goede fietsschoen die zit comfortabel en heeft een stevige zool waarbij 
geen kracht naar de pedalen verloren gaat. 
Bij het aanschaffen van een fietsschoen is het belangrijk om aandacht te besteden aan het overbrengen van de 
krachten van de voet naar de fietspedalen. De schoen moet dan ook op de plek waar de voet de pedalen raakt 
optimaal passen. Het is belangrijk dat de fietsschoen goed aansluit, maar niet te veel druk geeft op deze plek. 
Je dient rekening te houden met het feit dat je voeten uitzetten bij langere ritten. Er moet dus ruimte over zijn 
in een fietsschoen. De lengte van de fietsschoen is minstens zo belangrijk als de breedte. 
Een kwalitatieve fietsschoen fixeert de hiel stevig. De voet mag niet uit de schoen glippen tijdens het lopen. 
Ook moet er geen extra druk op de hiel staan bij het lopen. Het beste is als de hiel helemaal niet kan bewegen. 
Het midden en bovenstuk van de schoen moet voldoende stevig zijn 



 
 

Agenda 
Als voorbereiding op TdF2022 verzorgen we ook dit jaar weer spinlessen en buitentrainingen.  
Hieronder vind je alvast de voorlopige planning.  

We gaan ervan uit dat we kunnen trainen maar wanneer dit veranderd i.v.m. de maatregelen laten we dat 
weten. Meer over de trainingen krijg je van ons te horen in de bijeenkomst van en 
in de volgende nieuwsbrieven. Zoals jullie zien zijn er op twee tijden spinningles.  

Let op‼ De buitentraining van 10 april is verplicht voor iedereen. 
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Instagram Facebook en Twitter  

Volg onze Instagram, Facebook, Twitter en Instagram pagina voor extra informatie. Nodig je familie en 
vrienden ook uit om ons te volgen, hoe meer volgers hoe leuker het voor ons is. Kan je ons niet vinden, kijk 
dan op onze site www.tourdefris.nl voor de juiste link naar Facebook en Twitter pagina.  

 

Agenda  
  

 
7-2-2022  Eerste deelnemersbijeenkomst 1 20.00  Pardoes 

8-2-2022 Eerste deelnemersbijeenkomst 2 20.00  Pardoes 
14-feb-22 Spinnen 18-18.45 19-19.45 De Weyver 

14-feb-2022 Pasavond Na het 
spinnen 

Voor het 
spinnen De Weyver 

21-feb-22 Spinnen 18-18.45 19-19.45 De Weyver 
28-feb-22 Spinnen 18-18.45 19-19.45 De Weyver 
7-mrt-22 Spinnen 18-18.45 19-19.45 De Weyver 

13-mrt-22 Buitentraining 10.00   Vergadelaar 
14-mrt-22 Spinnen  18-18.45 19-19.45 De Weyver 
20-mrt-22 Buitentraining 10.00   Vergadelaar 
21-mrt-22 Spinnen 18-18.45 19-19.45 De Weyver 
27-mrt-22 Buitentraining 10u-13u   Vergadelaar 
28-mrt-22 Spinnen 18-18.45 19-19.45 De Weyver 

3-apr-22 Buitentraining 10.00   Vergadelaar 
4-apr-22 Spinnen 18-18.45 19-19.45 De Weyver 

10-apr-22 Buitentraining 10.00   Vergadelaar 
11-apr-22 Spinnen 18-18.45 19-19.45 De Weyver 
18-apr-22 Buitentraining 10.00   Vergadelaar 
21-apr-22 Bakken inleveren n.t.b   Security Cabin 
23-apr-22 Vertrek n.t.b   Vergadelaar 

  


