
 
 

Ronde van de West-Friese Dijk 
25e editie 

 

Goede Vrijdag 19 april 2019 
 

Dit jaar een hele late goede vrijdag en dus een late editie van de ‘Ronde van de West-Friese Dijk’. 
 
De organisatie is in handen van Pierre Wassenaar en Wim van Gelder.  
 
We starten zoals gewoonlijk in Bakkum bij Fase Fier (voorheen Borst). Na de koffie of thee vertrekken we door de 
duinen naar Petten. Bij Petten buigen we af naar het oosten en rijden de West-Friese dijk op ter hoogte van 
Burgerbrug  . Over de dijk rijden we naar Schagen. In Schagen staat koffie met gebak klaar bij Stiel.    
 

 
 
Na Schagen volgen we de dijk meer dan60 kilometer en komen dan na Enkhuizen aan in Oosterleek waar we 
aanschuiven voor een heuse West-Friese lunch.  
 

 
In 2012 door de duinen op een zomerse dag 



 
 
Na de lunch volgen we de dijk na enkel tientallen kilmeters, waarna we via de polders Beemster ven Schermer 
en via het pontje Akersloot terugkomen in Bakkum. 
 
De rit is bedoeld als de eerste, rustige en gezellige duurrit van het jaar door het wonderschone Noord-Holland,  
en dat zetten we dit jaar dan ook weer voort. Een tocht met extreem weinig kruisingen en vrijwel geen stoplichten. 
Lekker bijpraten over de afgelopen winter, je doelstellingen voor het komende seizoen of gewoon je alledaagse 
beslommeringen. Niets moet en alles mag mits het sociaal is! 
 
Voor wie het wil, zijn er een aantal sprintjes ingelast. Alleen als het voor een ieder veilig is.  
We denken aan de plaatsnaamsprints bij Petten, na 5 km. kaarsrecht asfalt 
de sprint naar het viaduct voor Medemblik,  Oosterleek (voor lunch)  en Hoorn.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nog steeds fietsen we langs de Hondsbosschse zeewering, maar deze is geheel van gedaante veranderd! 
 

      
                 Nieuwe duinen in aanbouw    Koffie met groot appelgebak in Schagen bij Stiel 

 
 



 
In 2013 over de WFD vroeg in een koud voorjaar met een steeds professionelere cameraploeg. 
 
Gouden bokaal 
Een puntenklassement wordt er niet opgemaakt maar de “Gouden Bokaal” zal net als vorige jaren na afloop d.m.v. 
stemming uitgereikt worden aan de persoon die zich deze dag vanwege een kwaliteit, eigenschap of actie 
onderscheiden heeft van de anderen.  
Wie volgt Pierre dit jaar op als de “ Gelukkige Winnaar ”  en waar mag het komende jaar de “Gouden Bokaal” op de 
schoorsteenmantel prijken?! 

 
 

Traditionele foto bij de Drommedaris in Enkhuizen 
 



Of hebben we veelvraten die een grote hoeveelheid broodjes in Oosterleek naar binnenproppen, mensen met veel 
technische mankementen aan de fiets, of die zich  buitengewoon sociaal manifesteren (de hele dag op kop), de 
mooiste val, etc. er wordt op iedereen gelet. Dus ingrediënten genoeg voor een sportief dagje uit je dak.  

Nazitten bij Borst (Fase Fier) in Bakkum 
 
 
Programma 19 april 2019 
 
6:30  vertrek carpool Steenfabriek Hillegom voor TVB-ers die carpoolen 
7.15 aankomst parkeerplaats tegenover Fase Fier in Bakkum 
 bakkie koffie/thee, 1e  sanitaire stop 
8.00 vertrek 
9.00 Camperduin na 25 km (begin Hondsbossche Zeewering) 

- Sprint 1 (tot plaatsnaambordje Petten) 
- na deze slagboom direct rechtsaf. Hier hergroeperen en pissen. 30 km 

9.30  Samen weer verder vanuit Petten 14 km naar Schagen 
10.00 2 bakkies + appeltaart en slagroom bij Stiel Marktplein Schagen 44 km 
10.30  vertrek vanuit Schagen 
12.10  Medemblik  75 km (korte pauze?) 
13.00  bordje Enkhuizen  95 km  sprint 2 voor de liefhebbers 
13.25 Lange ontsnapping naar bordje Oosterleek voor de liefhebbers  
13.30  Oosterleek 107 km lunch in Herberg ’t IJsselmeer (Oosterleek)  
14.30  Vertrek vanuit Oosterleek  
15.00  bordje Hoorn 118 km  
16.00  Pontje Akersloot 153 km mét dropjes 
16.45  Bakkum 163 km gezamenlijke binnenkomst Bakkum: Fase Fier en drankje op terras?! 



 
 
 
 
Inschrijfgeld  € 37,50 op de dag zelf bij aankomst Bakkum gepast te voldoen. 
Voor            

 twee bakkies in Bakkum 
 kosten duindagkaart PWN 
 2 bakkies mét appeltaart in Callantsoog,  
 West-Friese maaltijd Oosterleek  
 kosten pontje Akersloot   
 drankje bij Fase Fier in Bakkum na afloop. 

 

Inschrijven Graag zo snel mogelijk maar uiterlijk vóór maandag 10 april  i.v.m. het aantal te reserveren 
stoelen voor de West-Friese Lunch in Oosterleek. 

Bij  Wim van Gelder vangelderib@gmail.com   06-46002989 of Pierre Wassenaar 
pierre.wassenaar@gmail.com  06-13356721 

 Of op de site www.tvdebollenstreek.nl bij Evenementen WFD 
  

Betaling Bij aankomst in Bakkum, € 37,50,- gepast bij Wim/Pierre 
 
Op steken bij  
 

  
Café Hotel Fase Fier 
van Oldebarneveldweg 25    
Bakkum (Castricum) 
0251-  652204 
 

 
 

 
Stiel 
Markt 23 Schagen 
0224 820 222 
info@restauranrstiel.nl  
http://www.restaurantstiel.nl/ 
 
 
 
Hotel – Restaurant – Café 

’t IJsselmeer 
Oosterleek 11  
Oosterleek.  
Eigenaar Klaas Vis 
0229 – 503150  
http://www.herbergh-ijsselmeer.nl   

 

 

 
 

Autoroute naar Fase Fier in Bakkum (Castricum) 
 
Vanaf A9 afslag Uitgeest. Bij stoplicht rechtsaf richting Uitgeest. (Recht)door Uitgeest naar Limmen. Vlak voor 
Limmen linksaf richting Castricum. Niet linksaf (naar Castricum), maar recht door. Over spoor heen. Bij 
rotonde linksaf. Na 100 meter buigt hoofdweg af naar links, maar ga je rechtdoor. Na weer 100 meter ligt café 
Borst aan je linkerhand. Rechts een parkeerterreintje. Zet auto neer 


