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Tourclub Wognum veertig jaar
Wim Broekhuizen

In 2016 vierde Tourclub Wognum het veertigjarig 

bestaan. Dat gebeurde met een toertocht, een  

receptie en een feestavond.

Wie stonden er aan de wieg van deze club en wat 

In de Walhalla jaargang 7 nr. 12 van 1974 schreef Jan 

Houter een oproep om mee te doen aan een rondrit 

om het IJsselmeer. Die oproep luidde als volgt:

Nu het carnaval weer achter de rug is en uw conditie weer 

op de proef is gesteld, bestaan er plannen om nog meer 

-

Ook ik mag me daaronder rekenen. Nu heb ik het plan 

opgevat om op een nader te bepalen zaterdag of zondag in 

-

lijke gesprekken bleek het dat er wel meer liefhebbers voor 

deze tocht waren. Misschien is u ook wel in vorm om mee 

te gaan. De afstand is ongeveer 260 km, welke we met een 

tempo van 22 km per uur proberen af te leggen. Om de  

75 km rust, wat op ongeveer 13-14 uur komt. Natuurlijk is er 

wel iemand te vinden die met een bestelauto mee wil gaan 

voor de verzorging en het vervoeren van tassen met kleding 

en voedsel e.d. Voelt u zich ook in staat om mee te gaan of 

als de verzorging, neem dan contact op met J. Houter.

Het was echt een gok, want niemand had toen ooit 

van Inge Raben en een zetje hier en duwtje daar vol-

bracht iedereen de tocht. Er was, evenals in latere ja-

ren, een auto van bouwbedrijf Ursem beschikbaar. De 

Wognum want er deden drie brandweerlieden mee. 

Het jaar daarna werd voor de tweede keer rond het IJs-

selmeer gereden en toen waren er twintig deelnemers.

Oprichting

De Tourclub werd opgericht naar aanleiding van het 

Deelnemers aan de eerste Ronde om het IJsselmeer in 1975.
V.l.n.r.: Leo Steur, Frans Anthonisse, Dick Rood, Gerard Loos, Jan 
Houter, Co Koeman, Joop Rood en Taam Wever. 

De fietsers van de tweede Ron-
de IJsselmeer op 19 mei 1976 
bij café Stam.
Staand v.l.n.r.: Gerard Appelman, 
Leo Steur, Jan Wijsman, Frans 
Anthonisse, Jos Ursem, Dick 
Rood, Kees Jager, Taam Wever, 
Gerda Houter, Ton Zuiker, Kees 
Zwaan, Arie Laan, Marja Mans-
handen, Jos Laan, Inge Raben, 
Joop Zuiker.
Zittend v.l.n.r.: Pé Poland, Gerard 
Loos, Lex Dijkstra, Jan Houter, 
Co Koeman, Joop Rood.
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De tocht Maastricht-Den 
Helder, afstand 300 
kilometer, 1988. De 
groep staat voor de fiets-
aanhanger die jarenlang 
dienst heeft gedaan.
Achter v.l.n.r.: Wim 
Broekhuizen, Martin van 
der Raad, Rein Kooijman.
Voor v.l.n.r.: Jan Houter, 
Gerrit Groot, Piet de 
Winkel, Kees Ligthart, 
Gerrit Dijkstra, Hans van 
Velzen, Theo Bleeker, Jan 
van Etten, Peter Koomen.
Jongetje achter de wa-
gen: Joost Ligthart, zoon 
van Kees.
Dames linksachter: Nel 
Houter, Ina Groot, Peter-
nel Ligthart.

Fietsers op Vlieland in 1993.
Staand v.l.n.r.: Kees Stam, Leo Straaijer, Jaap Dijkstra, Cees Koeman, Pé Poland, Herman Rood, Cor Baas, Bert Wagenaar, Kees Rood, Cor Sneek, 
Piet de Winkel, mevrouw Houter, Hans Lakeman, Gerrit Dijkstra, Ina Dijkstra, onbekend, Johan Boots, onbekend.
Zittend v.l.n.r.: Klaas Houter, Hank Schipper, Fred Scherhage, Aad Jonker, met zonnebril Gatha Kraan, met snor Koos Ligthart, Jan Houter, 
Nico Roodt, Ko Koeman, Jan Houter (zoon van Klaas), Willem Lezwijn, Wim Broekhuizen, Klaas Bleeker, Rob Vet. 
Liggend: Bert Schouten.
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Ontvangst in Hlinsko, de partnergemeente van Wognum. Voor-
zitter Jan Wever biedt kinderen van een dansgroep spellen aan, 
beschikbaar gesteld door spellenfabriek Jumbo.

Vol goede moed op weg naar Rome, hier nog maar net buiten Wognum. In de 
kopgroep v.l.n.r.: Alphons Deutekom, Simon Kuin, Gerrit Dijkstra, Co Koeman, 
Piet de Winkel en Wim Broekhuizen.

Op het plein voor de kathedraal van Santiago de Compostela, juni 2010.
Achterste rij v.l.n.r.: Willem de Jong, René Boots, Piet de Winkel, Simon Kuin, Cees Koeman, Ruud Dol, Kees Stam, Cees Swinkels en Cees Wijnker.
Voorste rij v.l.n.r.: José Koppes, Ruud Veken, Jan Louter, Wim Broekhuizen, Ina Swinkels, Adrie Hoogewerf en Ina Broekhuizen.
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verrijden van die twee IJsselmeerrondes. De oprich-

ting vond plaats in café Stam, het vertrekpunt van de 

rondes IJsselmeer. Dertig sportievelingen gaven zich 

op als lid. Het eerste bestuur bestond uit Jan Houter 

(voorzitter), Kees Jager (penningmeester), Dik Rood 

(penningmeester), Joop Rood en Frans Anthonisse. 

In de loop der jaren groeide het ledental. Het grootste 

aantal IJsselmeerrijders was 78, lang lag het gemiddelde 

ronde. Op dezelfde dag wordt er sinds 1999 ook een 

Ronde Markermeer verreden. 

Het aantal leden anno 2016 bedraagt 75, maar het wa-

ren er weleens meer dan honderd. Twee van de huidige 

leden zijn vanaf het begin lid: Theo Bleeker en Herman 

Rood. Niet onvermeld mag blijven het erelidmaatschap 

van Jan Houter (voorzitter) en Leo Straaijer (vicevoor-

zitter). Jarenlang maakten zij deel uit van het bestuur. De 

club had in die veertig jaar vier voorzitters, te weten Jan 

Houter (1976-1994), Jan Wever (1994-2000), Martien 

Klaassen (2000-2008) en Simon Kuin (2008-heden). 

In de eerste jaren werden gezamenlijke tochten en 

vrije tochten georganiseerd. Bindend element zijn ook 

de sterritten, die twintig keer in een jaar worden ge-

houden. Dit houdt in dat iedere donderdagavond van 

plaats, die circa veertig kilometer van Wognum af ligt 

(Warmenhuizen, Kolhorn, Driehuizen bijvoorbeeld). 

In 1980 werd een clubkampioenschap gehouden. De 

eerste clubkampioen was Cor Baas met 2255 verreden 

kilometers van de clubtochten. In 2016 werd Alphons 

Deutekom clubkampioen, hij reed 22.041 kilometer 

oktober. Hierbij tellen echter alle door hem verreden 

kilometers, dus ook die buiten de clubritten.

Van 1976 tot 2016, dus over een periode van veertig 

8.839.571 kilometer.

Hoogtepunten

De geschiedenis van Tourclub Wognum kent diverse 

hoogtepunten. In 1988 reden tien leden een tocht 

van Maastricht naar Den Helder over 300 kilometer, 

georganiseerd door de Nieuwe Revu en Toerclub Dok. 

Vanaf 00.00 uur werd er in groepen gestart. De Wog-

Deelnemers aan de clubdriedaagse naar Ridderkerk, augustus 2016. V.l.n.r.: Alphons Deutekom, Ruud Dol, Wim Broekhuizen, Jan van Etten, 
Adrie Hoogewerf, Jan Louter, Cor de Boer, René Boots, Cees Stam, Simon Kuin, Rob Dekker, Cees Wijnker, Adri Entius en Aad Jonker.

Het Tourclubbestuur in het najaar van 2016.
Zittend: Cees Wijnker en Simon Kuin (voorzitter). Staand v.l.n.r.:  Wim 
Broekhuizen (secretaris), Math Litjens (penningmeester) en René Boots. 
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ze ook gedurende de rit. De mannen 

kregen in een rustpauze eten in 

motel Van der Valk in Vianen. Jan 

mocht echter niet naar binnen 

want hij was geen deelnemer. 

Jammer genoeg konden ook 

zijn clubgenoten niets voor 

hem regelen.

Een goede herinnering 

tocht van Wognum naar 

Vlieland in 1993. Eerst naar 

Vlieland en daar met een 

truck over de Vliehorst naar 

de ‘aanlegsteiger’ van een boot 

het Horntje en weer terug naar het vas-

te land. Uiteraard werd de groep op Vlieland 

vorstelijk ontvangen door de familie van Jan Houter. 

Onderweg ontbrak het plaatselijke borreltje natuurlijk 

niet.

Naar het buitenland

Ook werden ritten naar het buitenland ondernomen, 

naar Hoek van Holland, ’s nachts met de veerboot naar 

lekker eten en drinken en zondags weer terug. Het 

hele weekend prachtig weer!

Een andere buitenlandse trip in groepsverband was 

de tocht naar Hlinsko in Tsjechië, de zusterstad van 

Wognum, in 1997. Een mooie rit van vijftien dagen met 

veel regen op de heen- en terugreis. Chauffeur Sjaak 

van der Fluit en verzorgster Riet Rood begeleidden 

de veertien deelnemers, die in totaal 2400 kilometer 

  Allen werden gastvrij ontvangen door het 

gemeentebestuur van Hlinsko. 

Zes jaar later, in 2003, volgde de monstertocht naar 

Rome. Het was die zomer prachtig weer. In Zwitser-

land werden de klimcapaciteiten zwaar op de proef 

gesteld. Tijdens de afdaling van 

de Splügenpas had ook chauf-

feur Sjaak van der Fluit het 

moeilijk want de remvoe-

ringen van het busje met 

aanhanger liepen warm. 

Bij aankomst op het Pie-

tersplein mocht er van de 

groep geen foto gemaakt 

worden met de Sint Pieter 

op de achtergrond. Hadden 

de dertien mannen daarvoor 

-

ventien dagen waren ze naar de 

Italiaanse hoofdstad gereden. Daarbij 

stond één rustdag op het programma in 

Civitella d’Agliano, in die tijd ook een partner-

stad van Wognum. Het bezoek aan deze plaats was de 

aanleiding voor deze rit naar Rome. Ter ondersteuning 

van de rijders waren chauffeur Sjaak en verzorgster 

Kitty van Dort plus een busje van Ursem Bouwbedrijf 

en een aanhanger van Koos Bakker mee.

Last but not least onze tocht in 2010 naar de bekende 

Spaanse bedevaartsplaats Santiago de Compostela. Een 

tocht van 2700 kilometer met alle soorten weer, een 

afgebroken stuur - gelukkig zonder persoonlijk letsel 

- en voor sommigen als beloning een Compostelaat. 

wanneer je met een stempelkaart kan aantonen de 

route gevolgd te hebben. Per dag moesten we minstens 

twee stempels zien te krijgen. Onderweg hadden we 

ontmoetingen met andere Santiagogangers en stops in 

leuke, kleine cafés waar de eigen lunch klaargemaakt 

mocht worden. En waar de deuren soms zo laag waren 

reden in achttien dagen naar Santiago, begeleid door 

een auto met aanhanger, die werd bestuurd door Ruud 

Veken met als verzorgster Ina Broekhuizen.

Wandbord als dank bij Jan Houters afscheid als voorzitter.
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Frame

Ieder jaar is er de clubdriedaagse, die gehouden wordt 

naar een Van der Valk Hotel op ongeveer 150 kilome-

ter afstand van Wognum. De echtgenoten gaan met de 

-

sen een eigen rit en bezoeken een stad of een museum. 

‘s Avonds gezamenlijk aan het diner en gezellig nazitten.

Een bindmiddel voor de Tourclub is het clubblad Het 

Frame en de website www.tourclubwognum.nl. 

Doel is de leden op de hoogte te houden van het wel 

en wee van de vereniging. Ook kunnen de leden hun 

Tijdens het zilveren jubileum van de Tourclub schreef Karel 

Loohuis, toenmalig burgermeester Wognum, de volgende 

woorden: ‘Qua leeftijd is deze vereniging een jonkie. Qua 

uitstraling is het een levendige, gezellige en gezonde club die 

in staat is gebleken een vaste plek te krijgen tussen onze 

sportverenigingen. Qua toekomst zit het wel goed: immers 

Deze tekst is nog steeds op de club van toepassing. 

Het bestuur heeft er dan ook alle vertrouwen in dat 

over tien jaar het gouden jubileum gevierd kan worden.

‘De Tourclub was míjn club’

-

-

tochten. In de woonkamer hangt een bord met de tekst: 

bedankt Jan voor al je inzet bij de Tourclub. ‘Die Tourclub 

was een deel van m’n leven’, zegt Jan Houter ernstig. Hij 

was degene die in 1976 de Tourclub (mede) oprichtte, 

van 1976 tot 1994 trok hij de kar als voorzitter. 

Hoe begon het allemaal? ‘We gingen de Ronde van 

een koppeltje mannen ernaar toe, een vrachtwagen 

was echt een rage. Daarna reden we in ’75 en ’76  de 

Ronde om het IJsselmeer. Mooi gezamenlijk. Er ging een 

verzorgster mee en er was hulp bij pech.

’Was jij de gangmaker?’ ‘Ja, dat schijnt zo. Bij de tweede 

IJsselmeerronde reden we allemaal in shirtjes van Jan 

van Kobus Bankras. Nadat de Tourclub was opgericht, 

kregen we een logo en een eigen shirt. We kozen voor 

de kleur oranje, dat vonden we het mooist. In de be-

ginjaren was Jos Ursem onze chauffeur. Hij reed in een 

busje van Ursem, daarin zaten de tassen. Later maakte 

Herman Rood een grote aanhanger. Daar konden veel 

bagage. We hebben er jaren plezier van gehad.’

Voorzag Tourclub Wognum in een behoefte? ‘Dat denk 

ik wel, er werden tenminste veel mensen lid. Eén keer 

hadden we wel zeventig deelnemers aan de IJsselmeer-

tocht. Toen is de groep in tweeën gesplitst.’

Jan tovert plakboeken tevoorschijn met alle gegevens 

van die eerste jaren. De openingstocht op 28 maart 

1982 met afstanden van 20, 40 en 90 kilometer trok 

koud maar redelijk weer, deelnemers weinig klachten.

eens ergens en het is goed voor je conditie. Voor mij 

was het gezamenlijke ook belangrijk. Je bent met z’n 

allen sportief bezig. Een mooie rit? Nou, rijden op de 

Veluwe vond ik altijd prachtig. Een andere omgeving 

met heuvels en dalen.’

Wat betekende de Tourclub voor je? ‘Ik heb altijd erg 

van de club genoten. Het was míjn club, ik heb het op 

touw gezet, het was dus wat van jezelf.’

Jan voelt zich nog steeds betrokken bij de club. Met 

een glans van tevredenheid op zijn gezicht zegt hij: ‘Ik 

zit hier aan de Sportlaan mooi achter de ramen. Zo 

kan ik precies onze vlag zien bij het Spartanencomplex. 

En dan: ‘Ik ben van de week om een nieuwe elektrische 

Op de nieuwe Koga Miyata rond het IJsselmeer

Jelly Bulthuis reed in 1978 de Ronde om het IJsselmeer. 

Niet als enige vrouw in de groep, maar wel als oudste 

dame. ‘Er deden nog twee jongere meisjes mee. Wie 

dat waren, weet ik niet meer. Ik werd dat jaar veertig. 

Ja, ik was een laatbloeier!’

dit gesprek.

broer Jouke uit Westwoud reed graag met mij. Van hem 

kreeg ik begin 1978 een splinternieuwe Koga Miyata. 

Dat was een tamelijk nieuw merk in die tijd. De andere Jan Houter bij zijn eerste racefiets die op de rollerbank op zolder staat.



Tourclubleden riepen: “Wie heeft er nu een Koga Miy-

Peter heeft er later veel op gereden en vorig jaar ver-

kocht hij hem voor 175 euro!’

van Noord-Holland en vervolgens de Elfstedentocht. 

Daarna waagde ze zich aan de rit om het IJsselmeer. 

Ontbijtkoek en krentenbollen mee en dan maar ‘ge-

woon doorzetten, hè’. Geen helm op, dat had nog nie-

kreeg ze van overbuurman Kees Jonker van de Hoorn-

Om vijf uur ’s morgens vertrokken de Tourclubleden. 

‘Op de Afsluitdijk kreeg ik al een lekke band. Twee 

mannen deden er een nieuwe band om, zij bleven bij 

me. Ze scheurden me mee zodat we weer bij de groep 

kwamen. Gelukkig was het goed weer. Onderweg de-

den we hier en daar een koppie. Na Amsterdam roken 

we de thuishaven en in Wognum wachtte ons een 

gigantisch onthaal! Iedereen riep ‘hoera’. Ik vond het 

geweldig dat ik het gepresteerd had!’

Na deze keer deed Jelly niet meer mee met de Ronde 

om het IJsselmeer. Wel reed ze veel sterritten. ‘Ik vond 

het leuk en natuurlijk trok de gezelligheid me ook. Fiet-

sen geeft me veel vreugde en een goed gevoel!’

Bronnen:

Dorpsblad Walhalla

Notulenboeken Tourclub Wognum

Jubileumboek 25 jaar Tourclub Wognum

Interviews: Ina Broekhuizen
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Jelly Bulthuis blijft fietsen: ‘Het geeft me een goed gevoel.’


