
 
 

 

TC Omnisport is een toerfietsvereniging in Heerhugowaard. 

De vereniging is opgericht in 1972 (in 2022 vieren we dus ons  

50-jarig jubileum) en organiseert al vele jaren prachtige tochten. 

Wij zijn altijd verheugd nieuwe fietsers te mogen ontmoeten. 

 

Misschien bij het eerstvolgende dinsdag- of donderdag fietsen? 

 

In het (zomer)seizoen fietsen we elke week op dinsdag 80 km en 

donderdag 100 km met koffiestop.  

We starten om 09.00 uur bij het gebouw van Roeivereniging OSSA 

aan de Westdijk in Heerhugowaard. 

 

Van oktober t/m maart fietsen we elke week alleen op dinsdag 60 

km met koffiestop. 

We vertrekken dan om 10.00 uur bij OSSA. 

 

We fietsen alleen bij droog weer en berijdbare wegen, met een 

voorrijder, dragen uiteraard een fietshelm, houden ons aan de 

verkeersregels en rijden met een gemiddelde snelheid van ongeveer 

25 km/u. 

 

Ook organiseert TC Omnisport door het jaar heen op zaterdag of 

zondag een aantal dagtochten met een afstand tussen 60 en 120 km. 

 

Zaterdag 6 maart 2021 

Openings/snerttocht, 50 kilometer, vertrek 10.00 uur bij OSSA 

 

Zondag 21 maart 2021 

Blauwe Reigertocht, 60 kilometer, vertrek 10.00 uur bij OSSA 



 

Zondag 11 april 2021 

45 Dorpentocht, 125 kilometer, vertrek 08.00 uur bij OSSA 

of 

45 Dorpentocht, 75 kilometer, vertrek 10.00 uur bij OSSA 

 

Zondag 2 mei 2021 

Duinstreektocht, 120 kilometer, vertrek 08.30 uur bij OSSA 

of 

Duinstreektocht, 75 kilometer, vertrek 10.00 uur bij OSSA 

 

Zondag 16 mei 2021 

Rondje Bloemendaal, 110 kilometer, vertrek 08.30 bij OSSA 

 

Zaterdag 3 juli 2021 

De Stelling van Amsterdam, 135 kilometer, vertrek 08.00 uur in 

Assendelft, Dorpsstraat 537 bij Supermarkt Deen/Wapen van 

Assendelft 

 

Zondag 5 september 2021 

Amsterdamtocht, 120 kilometer, vertrek 08.00 uur bij OSSA 

 

Zaterdag 25 september 2021 

West Frieslandtocht, 80 kilometer, vertrek 09.00 uur bij OSSA 

 

Zondag 17 oktober2021 

Sluitingsrit, 80 kilometer, vertrek 09.00 uur bij OSSA 

 

Eenmaal per jaar wordt de clubronde georganiseerd. Steeds in een 

ander gedeelte van Nederland wordt dan drie dagen gefietst met 

overnachting. 

 

We nodigen je graag uit om op dinsdag en/of donderdag enkele keren 

mee te fietsen.  

 

Wil je daarna lid worden dan is de contributie € 38 per jaar.  

TC Omnisport is aangesloten bij de Wielersportbond NTFU 

(www.ntfu.nl). Het vrijwillige lidmaatschap kost, naast de 

contributie van TC Omnisport, € 21 per jaar. 

 

Zie verder onze website: www.tcomnisport.nl    

http://www.ntfu.nl/
http://www.tcomnisport.nl/


 

Voor informatie: 

Coördinator toerfietsen 

Frans Wit 

0226-315256 

06-13138595 

frans.wit@ziggo.nl 

 

We hopen je te mogen ontmoeten, je bent van harte welkom. 

 

Het bestuur 

 
06-01-2021 ThPdVr 
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