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NTFU nieuwsbrief district Zeeland 

 

Voorwoord: 

Geachte bestuurders, organisatoren en leden. Met gepaste trots presenteren wij de 1ste digitale nieuwsbrief van het 

district Zeeland. De bedoeling is dat we deze vanaf nu 3 maandelijks laten verschijnen. De inhoud zal zich zoveel 

mogelijk beperken tot aspecten en  activiteiten die in het district Zeeland afspelen. Wij zullen deze sturen naar de 

secretariaten van de clubs en stichtingen, aan jullie om deze onder uw leden te verspreiden. 

Het seizoen is gelukkig weer begonnen, voor velen loopt dat  ’s winters door, doch sommigen kweken in de winter 

de fietshonger en zijn inmiddels weer fanatiek begonnen. Vele mooie tochten hebben we weer in het verschiet en 

het is dan ook fijn dat we weer een nieuwe tocht mogen begroeten nl. “Trap eens door Reimerswaal” welke  op 13 

april door TC de Trappers wordt georganiseerd.  

Daarnaast  heten we de vereniging WTC Hoek welkom als nieuw lid. 

Het bestuur wenst jullie voor dit seizoen veel fietsplezier toe! 

De toerkalender april-mei- juni 

Datum 
 

Naam tocht Afstand Vertrekadres Tijd Organisatie 

1-4 VTT 39e Natuurrally 30-60-90-120 Café De Tol, Tol 1 Gr. Middelburg België, Eede 8:00 - 14:00 Int. Ver. De Wielertoerist 

6-4 VTT 1e Kanaalzonetocht 80 100 Health cnter Bodyline,Vliegende Vaart 1 Terneuzen 9,00-12,00 FTC Terneuzen 

7-4 VTT Endura classic 45-65-80-110 MZVC HM.H Moassonweg 4 Middelburg 9;00 - 11;00 Endura Toerclub Middelburg 

13-4 VTT Trap es deur Reimerswaal 45-60-100 Camping de Inkel Kruiningen 9,00-12,00 TC Trappers 

21-4 VTT Yara tocht 60 Café Cambrinus, Markt 12, Axel 8:00 - 9:30 TC Yara 

27-4 VTT Esso / Aers -tocht 45-65-85 Eethuis de Smickelaar,Ledeplein 3 Oostburg 8:30 - 10:00 TIO Oostburg 

4-5 VTT Kloostersewindtocht 75/105 café de Kastanje Cloosterstr Kloosterzande 7,30-10,00 Tourclub Kloosterzande 

5-5 VTT Omloop Veerse Meer 70-120 
Café de Goede Verwachting, Burg. Vermetstraat 2, 
Lewedorp 

9,00 - 11,00  R&TC Theo Middlkamp 

11-5 VTT 25e Drie Vlaanderentocht 30 - 75-125 Café De Tol, Tol 1 Gr. Middelburg België, Eede 8:00 - 14:00 Int. Ver. De Wielertoerist 

12-5 VTT Meidoorntocht 40 - 105 Hotel de Zwaan, Kerkplein 47, Kapelle 9:00 - 10:00 T en TC Kapelle ' 79 

18-5 VTT Diekentocht 40 - 70-125 Café Cambrinus, Markt 12, Axel 7:30 -12:00 Toerclub Axel 

26-5 VTT TCA Toertocht 50-80-120 Deestraat Feesttent Arendskerke 9:00 - 12:00 Tourclub Arendskerke 

8-6 VTT DeltaRide for the Roses 25-50-80-120 Zeelandhallen Da Vinciplein 1 Goes 9,00-16,00 Stichting Delta Ride for the Roses 

16-6 SR Hel v IJzendijke 32-65-100 Waterpoortstraat 16 IJzendijke 8,00-11,00 C.C Structuur 2000 

22-6 VTT Cadzand/Stalhille 60 - 105 Rest. 't Oude Landt, Zwarte Polderweg 1, Cadzand 8:00 - 14,00 RTC HOOGDUIN 
 

      

 

 



 

Het woord is aan wielervereniging TC Hulst: 

De officiële oprichting van TC Hulst is 20 februari 1970. Weliswaar als toerafdeling van wielervereniging Zeeuws-

Vlaanderen, maar wel de eerste echte vereniging voor toerfietsers in Zeeuws-Vlaanderen. De eerste rit was 30 km 

met een gemiddelde snelheid van 20 km/uur. Van de 40 deelnemers waren er slechts twee die een echte koersfiets 

hadden. Drie jaar later werd TC Hulst een zelfstandige vereniging met Johan de Letter als eerste voorzitter, wat hij 

tot 1993 zou blijven. Deze laatste is bovendien ons enige ere-lid en hij hoopt komende zomer de leeftijd van 100 jaar 

te bereiken.  

Behalve het rijden en organiseren van toertochten begon men al vrij vlug met het organiseren van trimkoersen. De 

eerste trimkoers werd in 1973 gehouden in Heikant, onder de naam Grote prijs Johan de Letter. De winnaar was Jan 

van Dorsselaer, die trouwens nog steeds actief lid is. Even speelde men met de gedachte om de Belgen van deze 

volkskoersen uit te sluiten wegens de enorme belangstelling. De grote animator was Honoré van Waes. Tot in de 

jaren ’80  bleef de Tourclub trimkoersen en de 5 uur van Hulst organiseren. Van 1975 tot 1990 hield men de 

Westerschelderoute over 200 km gereden. In de winter werd een rollencompetitie gehouden, maar eind jaren ’80 

werd dit onderdeel steeds minder populair. Trouwens, één van de eerste aankopen van de club indertijd was een 

eigen stel rollen voor de prijs van 2200 gulden. Ter vergelijking: een Dossche koersfiets kostte toen 350 gulden! 

Omstreeks 1990 werd het veldrijden c.q. mountainbiken steeds meer omarmd, iets wat bij TC Hulst in de 

wintermaanden ook het geval was. Op 2 december 1995 werd dan ook de eerste veldtoertocht georganiseerd. Twee 

jaar later sloot de club zich aan bij de Ronde van het Waasland, wat een gouden greep bleek te zijn. Nog steeds zijn 

wij de enige Nederlandse vereniging die van deze Vlaamse organisatie deel uitmaakt. Het aantal deelnemers bewijst 

de populariteit van deze vorm van fietsen. De laatste 10 jaar halen we gemiddeld ruim 1000 deelnemers! In 2006 

zelfs 1310. Elk jaar wordt in augustus de Westerscheldetocht verreden over 100 of 65 km. De deelnemersaantallen 

liggen hier grofweg tussen de 150 en 200 deelnemers. Van april tot augustus doen een aantal leden mee aan de 

Sterritcompetite op de woensdag. De matige belangstelling en het reglement zijn de reden dat we hierin nog nooit 

een de top drie plaats hebben behaald. Verder regel(d)en leden onderling deelnames aan Tillf-Bastogne-Tillf, Ronde 

van Vlaanderen, Amstel Gold Race, Limburgs Mooiste, Elfstedentocht, Ride for the Roses, per van Peteghem Classic, 

Koos Moerenhout Classic en in een ver verleden ook de regionale Tour du Flic en zelfs Parijs-Roubaix en Parijs-Brest-

Parijs. Sedert een paar jaar staat ook de  welbekende Marmotte bij enkele leden op het programma. Ook minder 

bekende tochten werden door de leden bezocht. Te denken valt aan de 24 uur van Antwerpen, uitstapjes naar de 

Alp d’Huez en de Mont Ventoux. Zonder volledig te willen zijn mogen nog meerdaagse fietstochten vanuit 

Antwerpen naar Venetië en naar Krakau, en dwars door Spanje genoemd worden. Hierbij werden beroemde cols 

zoals de Stelvio, de Gavia, Monte Bondone en de Bernina pas bedwongen. Individuele leden zochten het avontuur in 

een andere meerdaagse uitdaging, namelijk de “pelgrimage” naar Santiago de Compostella. 

Ondertussen groeide het ledental gestaag. Zo werd het 100ste lid ingeschreven in 2004 en sindsdien werden we 

steeds groter. Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan werd een clubreis georganiseerd naar Mallorca, waar o.l.v. 

het team van Fred Rompelberg van een prachtige week werd genoten. Bovendien weten steeds meer dames op de 

koersfiets van wanten en melden zich ook aan. Thans hebben we 15 dames als lid. In totaal tellen we nu 185 leden. 

Eerlijk is eerlijk, ze fietsen niet allemaal evenveel, maar de opkomst op zondagmorgen is toch zeer behoorlijk. Vorig 

seizoen verschenen er gemiddeld 70 sportievelingen aan de start. Omdat we ook de veiligheid van groot belang 

vinden, rijden we sinds een paar jaar in 5 groepen, elk met een min of meer vaststaand gemiddelde snelheid zodat 

ieder op zijn niveau kan fietsen. Ook vanwege de veiligheid rijden we ’s zondags steeds één van de drie vaste 

rondjes: rondje Zeedijk, rondje Bos en rondje Doel, allemaal circa 60 km. Aan speciale doelen of opgaven doen we 

niet. Wie veel fietst of weinig, ieder is even welkom. De enige verplichting is het betalen van contributie en zich ook 

op de koersfiets aan de verkeersregels houden, hetgeen overigens prima lukt. 

 



Het antwoord op de vraag : “ Wat doen jullie voor de dames en voor de jeugd?  is heel kort. De dames rijden gewoon 

mee met de mannen en dat gebeurt in groep drie, vier en vijf op de zondagmorgen. Op een enkele uitzondering na 

hebben we geen jeugdleden en bijgevolg hebben wij daar geen speciaal programma voor. Afgaande op de constante 

ledengroei kunnen we concluderen dat alles op rolletjes loopt. 

Dank aan Benny van Goethem voor deze inzending, voor meer info http://www.tchulst.nl/ 

Voorgang actiepunten districtsplan: 

 NTFU is met een stand aanwezig geweest op de Cyclemotion te Heinkenszand. 

 Er is contact gelegd en overleg met Sportzeeland . 

 Er is een afspraak gemaakt met het routebureau om off-road routes in Zeeland te creëren. 

 Maandag 25 maart Unieraadvergadering en overleg HB/DB te Arnhem bijgewoond. 

 Volg de sterrit competitie op www.strc.nl 

 Bijeenkomst provincie te St. Anna ter Muiden, presentatie MTB routes Zeeuws Vlaanderen. 

Vergaderdatums: 

 Donderdag 16 mei regiomeeting Bevelanden, 19.30 uur Restaurant Karel V te Goes. 

 Woensdag 8 mei regiomeeting Walcheren/Schouwen Duiveland, 19.30 uur  te Endura Sport 

Middelburg. 

 Donderdag 16 mei regiomeeting Zeeuws Vlaanderen West, 19.30 uur te Oostburg. 

 Maandag 25 april regiomeeting Zeeuws Vlaanderen Oost, 19.30 uur Buurtcentrum Het Rivierenpark  

te Terneuzen . 

 Zaterdag 11 mei NTFU Congres zie site NTFU.nl. 

 Maandag 27 mei Unieraadvergadering. 
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