
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 Nr.6 april  2022 

  Bijeenkomst 
Afgelopen donderdag 7 april was er weer een bijeenkomst voor de deelnemers, ouders en vrijwilligers.  
Na deze bijeenkomst kregen jullie de (kleding)bakken met naam voor je spullen mee. In de bakken zat je 
Tour de Fris shirt (en eventuele andere bestelde kleding), de regelementen en achterblijversbrief, het 
tasje voor de lunch. Ik stuur de paklijst nog een keer met deze nieuwsbrief mee. 
Deze lunchtasjes komen tijdens een tour dag allemaal bij elkaar in grote bakken en gaan dan de 
koelwagen in zodat je niet je lunch hoeft mee te nemen op de fiets. Zorg dat je naam er duidelijk en 
goed leesbaar op staat op je tasje staat, anders vind je hem niet meer terug tussen al de andere tassen.  
Wel is het verstandig om op de fiets een reep, 
krentenbol, banaan o.i.d. mee te nemen zodat je 
op de fiets ook wat kunt eten. 
 

Verzekering tijdens de 
Tourweek 

Stichting Tour de Fris verzorgt gedurende de tourweek een reisverzekering voor de gehele groep. Dit is 
een samengestelde verzekering waarvoor er dekking is voor hulpverlening, ongevallen, bagage voor het 
verzekerd bedrag van maximaal €1000,- en aanvullend de medische kosten. Tevens biedt de polis een 
beperkte aansprakelijkheidsdekking. 
Voor de polis geldt dat de dekking secundair is. Is er een andere polis die dezelfde schade ook zou 
vergoeden, gaat deze voor. Zoals aangegeven is je bagage ook meeverzekerd voor het verzekerd bedrag 
van € 1000,-. Normaliter zou dit voor je kleding voldoende moeten zijn. Alleen wanneer je dure 
apparatuur meeneemt (smartwatch, telefoon, etc.) of een dure fiets hebt zal het onvoldoende zijn. 
Hiervoor geldt namelijk een verzekerd bedrag van €200,-. Vraag dan aan je ouders of zij hiervoor 
verzekerd zijn, misschien hebben zij een doorlopende reisverzekering waarop het is verzekerd. Mocht 
dit niet zo zijn, adviseren wij je om voor de tourweek een aparte reisverzekering af te sluiten. Hiermee is 
het ook mogelijk om je (dure) fiets mee te verzekeren. 

Voor meer informatie over de verzekering of het afsluiten van een reisverzekering kan je, of een van je 
ouders contact opnemen met S&G Assurantiën te Opmeer, telefoonnummer 0226-354144, vraag dan 
naar Arnaud Zuurbier. 
 

  

TIP: Fietskleding moet eerst gewassen 
worden voordat het goed zweet opneemt 
en afvoert. Vergelijk het met een 
handdoek, die droogt ook niet goed af 
wanneer hij net nieuw is.  

Postbus 123 
1715 ZJ Spanbroek 

Telefoonnummer: 0226-355095 
Rek.nr. NL15RBRB0826264387 

info@tourdefris.nl 

www.tourdefris.nl 



 
 

Buitentraining 
Maandag is de laatste buitentraining. Het is ons opgevallen dat niet iedereen zijn fiets gecontroleerd 
heeft. Zorg dat je dit doet voor donderdag de 21e. Let dan vooral op remblokjes (zijn deze al versleten?) 
en banden (zit er nog voldoende profiel op of moeten deze ook vervangen worden?). Mocht er iets met 
de fiets zijn tijdens de week, hebben we gelukkig fietsenmakers Maus en Peet mee, maar het is niet de 
bedoeling dat zij achterstallig onderhoud verhelpen. Wanneer je veel last krijgt van je rug, schouders of 
nek tijdens het fietsen is het de moeite waard nog een keer naar je houding te kijken. Hiervoor kan je 
ook even langs bij de fietsenmaker. 
 
Daarnaast is het belangrijk dat deelnemers met een afwijkende maat banden, zelf zorgt voor reserve 
bandjes. Deze kun je, voorzien van naam, inleveren bij Maus of Peet van de volgwagen. Zij passen er 
tijdens de week dan op en kunnen ze meteen gebruiken als dat nodig is. Afwijkende maat banden zijn 
bijvoorbeeld van een mountainbike, wielen met hoge velgen of wielen van een kinderframe. 
 

Inleverdag 
Op donderdagavond 21 april moeten zowel de fietsen als de bakken om 20.00 uur worden ingeleverd. 
Al je spullen moeten in de bakken passen (geen extra tasjes o.i.d.) en het is belangrijk dat de deksels 
goed op de bakken passen (ook tijdens de week). Dit in verband met het stapelen van de bakken in de 
vrachtwagen. Hierom mogen bakken ook niet dichtgehouden worden door spanbanden.  
Ook moeten de fietsen ingeleverd worden. Omdat de fietsen allemaal tegen elkaar in de vrachtwagen 
staan, kunnen er kleine beschadigingen ontstaan. Om dit evt. te voorkomen kun je bijvoorbeeld 
buisisolatie om je fiets doen. Losse kleden zijn niet toegestaan. Denk er aan dat de kleren en schoenen 
die je aan hebt op de dag van vertrek, tijdens de week in je bak passen……Losse tassen nemen we tijdens 
de tour niet mee. 
 

  
 
 

 

 

Vertrek 
Vrijdag 19 op zaterdagnacht 20 april 2019 02.00uur vertrekken we richting Berlijn. Zaterdag 01.30uur 
moet iedereen aanwezig zijn zodat we 01.45uur echt kunnen vertrekken. Zorg dat je op tijd bent!!!! 
Neem evt. in de bus het lunchtasje mee dat je van ons gekregen heb, met daarin wat eten en drinken 
voor in de bus. Neem genoeg mee want het is een lange reis, pas zaterdag eind van de middag komen 
we op de camping aan. Dan gaat de campingploeg eten klaarmaken en vanaf dan verzorgen wij pas 
weer ontbijt, lunch, soep en avondeten. Neem dus genoeg eten en drinken mee voor in de bus. Energy 
drank is niet toegestaan.   
 

 

  

Let op: Het inleveren van de bakken 
en fietsen is niet zoals de vorige 
bijeenkomsten in Pardoes maar bij 
Security Cabin, Herenweg 32 A, 1718 
AE te Hoogwoud. 



 
 

Corona regels Duitsland 
Om Duitsland in en door te reizen is er nog steeds een QR code nodig. Dit houdt in dat iedereen 
gevaccineerd, hersteld of getest moet zijn. Voor eventuele boetes wanneer deze niet overlegd kan 
worden, is Tour de Fris niet verantwoordelijk.  

 

Bonte avond 
Zoals al verteld is tijdens de bijeenkomst, organiseren we de laatste avond een bonte avond. We 
verwachten natuurlijk dat iedereen een act doet. Eerdere jaren hadden we bijvoorbeeld moppen, een 
gedicht over Tour de Fris, een Tour de Fris quiz, een sokpoppen voorstelling, karaoke en de enige echte 
Tour de Fris lied. Deelnemers en vrijwilligers doen mee, dus leef je uit! Mocht je spullen nodig hebben 
voor je act, hoef je deze niet in je bak mee te nemen maar mag je ze apart inleveren. Om mee te doen 
stuur je een mailtje naar anne@tourdefris.nl, maar tijdens de week mag je je ook nog opgeven.  
 

 

Materiaal  
Al eerder in de nieuwsbrief staat dat wij verwachten dat je een degelijke fiets meeneemt en 
gecontroleerd hebt of de banden, remblokjes etc. nog goed zijn. Heb je dit niet gedaan en je krijgt pech 
tijdens de Tour brengen wij dit in rekening. Alleen lekke binnenbanden en remblokjes bij extreem slecht 
weer vergoeden wij. Daarnaast nemen we ook luchtbedden en regenjasjes mee voor het geval je 
luchtbed lek gaat of je geen regenjasje meegenomen hebt. Ook deze brengen we in rekening. 
 

Dodenherdenking 
Dit jaar staan we extra stil bij vrijheid. Van de Koude Oorlog is er nog veel terug te zien is in Berlijn van 
de scheiding tussen Oost en West Berlijn. Dit doen we doordat afgelopen donderdag Anja Fricken al 
verteld heeft over de DDR. Zaterdag 23 april gaan we de Stasi gevangenis en een stuk oude muur 
bezoeken. We willen bij de dodenherdenking op 4 mei hier ook aandacht aan besteden door een krans 
neer te leggen namens Tour de Fris. Hier vragen we een paar deelnemers voor maar iedereen is 
natuurlijk welkom om te komen. Deze herdenking is bij het monument in Hoogwoud tegenover het 
raadhuisje, Burg. Hoogenboomlaan 22. 

 

Terugbrengen van de bakken 
Na Tour de Fris moeten de bakken ook weer worden ingeleverd. Het is het makkelijkst wanneer jullie de 
bakken meteen in de auto legen en de bakken bij ons achterlaat. Mochten je ouders niet met de auto 
zijn, is het mogelijk om 9 mei om 19:30 in te leveren bij Raadhuisstraat 1, Hoogwoud.  
 



 
 

Agenda 

 
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 is. Tijdens de week proberen we 
ook regelmatig updates, foto’s, filmpjes op social media te plaatsen maar dit lukt niet altijd door slechte 
verbinding.  
Daarnaast komt er elke dag een stukje in het Noord-Hollands Dagblad door Leo van Gelderen. Kijk op 
onze site www.tourdefris.nl voor de juiste link naar Instagram, Facebook en Twitter.   

 

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. 

 

Onze sponsors 

 

Agenda    
 

18-apr-22 Buitentraining 10.00-15.00   Vergadelaar 
21-apr-22 Bakken inleveren 20.00   Security Cabin 
23-apr-22 Vertrek 01.30   Vergadelaar 
30-apr-22 Aankomst 17.00  Vergadelaar 

04-05-22 Dodenherdenking 19.45  Monument nabij Burgemeester 
Hoogenboomlaan 9 


