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Opgericht 12 maart 1979     
Aangesloten bij N.T.F.U.    
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          zaterdag 5 maart 2022 – 9 uur 

          warming-up toertje 

        

          zaterdag 26 maart – 9 uur 

          Lentetocht – 95 km 

           

          Zondag 27 maart – 9 uur 

          Rondom Schagen – 90 km 
 

 

 

 

       

 

 

 

Alcmaria Victrix in het hartje van Noord-Holland voor gezellig fietsen!  
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            43e Jaargang nr 2, maart 2022 
  

      Het Bestuur: 

VOORZITTER    SECRETARIAAT  PENNINGMEESTER   

Hans Bos    Robert Makkus  Peter Does   

Justus van Effenstraat 62  L. Couperusstraat 38  Frans Mentonstraat 36   
         

1813 KW Alkmaar    1822 LD Alkmaar  1816 HM Alkmaar   

072-5400648        072-5116683   

j.hansbos@live.nl    robertmakkus@gmail.com  loepet@upcmail.nl   
           

Toercommissie : Sander Meijer / Robert Makkus 

Adres  : Kantine Sportpaleis, Terborchlaan 200, 1816 LE Alkmaar 

Bank   : Rabo bank IBAN: NL87 RABO 0376 4232 85 

Website / Email : www.tcav.nl 
Webbeheerder : Martijn Rouwen, martijn@martijnrouwen.nl 

Lief en Leed  : A en B groep Ferry Ronde en Hans Bos 

: C-groep Klaas Roos en Patrick Dekker 

: Zondag groep Yolanda Kramer en Marijke v/d Sluis 

   Redactie  : Jack Narold, tel.nr 06-31780394 

   Ledenadministratie : te.nr 06-14898935, sander.meijer@gmail.com 

   Vertrouwenspersoon: Annie Peppelenbos, tel.nr 06-55174008 

Aanmelden nieuw lid: Download het aanmeldformulier vanaf de website en stuur deze naar Sander 

Meijer van de ledenadministratie.  

Afmelden lidmaatschap: alleen schriftelijk bij de ledenadmin. voor 31 december  iedere jaargang. 

 

Kopy maand april inleveren voor 20 maart 2022 
Inleveradres Kopie:  
Jack Narold, Rottumstraat 4, 1825 NM Alkmaar  
j.narold1@upcmail.nl, tel.nr 06-31780394  

Advertentie prijzen bv.: ± 18 X 6 cm = € 100,00 per jaar;  

Contributie 2022              aanmelden bij de redactie 

Hoofdlidmaatschap (incl. NTFU) : € 58,00 per jaar 
Elk volgend gezinslid : € 43,00 per jaar  
NTFU lid bij andere vereniging : € 26,00 per jaar  
Jeugdleden t/m 17 jaar : € 22,50 per jaar 

 

Kijk regelmatig op onze website voor de actuele informatie van dit 

moment en bij twijfel over het doorgaan van de tocht! 

mailto:sander.meijer@gmail.com
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Stukje van de voorzitter – Hans 
Beste leden, het seizoen staat weer op punt van beginnen, aanstaande zaterdag starten we weer met 
het Warming-up rondje van 60 km met halverwege een koffiestop bij restaurant Bianca in Oterleek. De 
eerste 30 km rijden we gezamenlijk, daarna met 2 snelheden en voor de A en B groep een wat langere 
afstand. De fanatiekelingen onder ons zullen lachen om deze afstanden, deze hebben immers praktisch 
de gehele winter doorgereden, maar als vereniging houden we uiteraard rekening met eenieder zijn 
belang, dus snelle mannen achterin gezellig mee toeren.                                                                                                      
De ledenvergadering van het afgelopen jaar 2021 zit er ook weer op en zijn er weer diverse 
agendapunten besproken. Uiteraard is iedereen het lang niet eens met de aangedragen standpunten en 
duidelijk een eigen mening hebben, maar zover ik mij herinner is dat bij iedere ledenvergadering wel 
aan de orde. Uiteindelijk zijn de beslissingen wel genomen en onder het genot van een drankje werd de 
avond nog gezellig afgesloten. Tijdens deze avond werden de prijzen uitgereikt van het Alfabetspel. 
Martijn Rouwen, organisator van het geheel deelde de prijzen uit aan                                    
1ste prijs Dirk Kaandorp: waardebon ProSalton Clubwielershirt.                                   
2de prijs  Monique Andriessen : waardebon ProSalton Club mouwstukken.         
3de  prijs  Dit is gedeelde prijs  Bert en Jolanda Kramer en Jack Narold Club zomer handschoenen.                                                                                                                    
Alle deelnemers bedankt voor jullie deelname en Martijn bedankt voor het organiseren.                                                                                                             
Tevens zijn we weer bezig met het organiseren van de Collen tocht van 18 t/m 26 juni, er zijn nog 2 
plaatsen vrij. En de driedaagse naar Noord-Brabant met o.a. routes naar de Peel en Lommel in België en 
richting Noord-Limburg. Deze wordt gehouden in het laatste weekend van augustus, we hebben een 
optie op hotelkamers in Hotel Steensel te Steensel tot 1 april, dus bij aanmelden enige haast geboden, 
zie voor meer info driedaagse elders in dit clubblad. Verder heeft Sander Meijer het web beheer 
overgedragen aan Martijn Rouwen, deze plaatst ook een directe link van ProSalton zodat u ook zowel de 
winkel persoonlijk kan bezoeken als online een bestelling kan plaatsen. Om op de website bepaalde 
pagina te bezoeken bv clubroutes te downloaden moet u inloggen met een wachtwoord dat is 
Clublid2022! Het bevat een hoofdletter.                                                                                                                   
Een verzoek van Martijn is tevens naar de clubriteigenaren toe om een stukje aan te leveren dat zowel 
op de website als in het clubblad geplaatst zal worden. En als laatst mogen we een nieuw lid 
verwelkomen en wel Willem Moolenaar, Willem van harte welkom binnen onze vereniging.                                                                                                                      
Verder wens ik u namens het bestuur een heel mooi en veilig seizoen toe. 
                                                            
Toertochten 2022 
Gemiddelde snelheden: A – groep : 30 km. B - groep : 27 km. C – groep : 25 km plus kortere afstanden. 
Zondagploeg maximale snelheid 25 km. 
Starttijden: • Woensdag: A/ B ploeg Maart 9.00 uur - April t/m 15 september 8.30 uur.                                                  
• Woensdag C ploeg Maart / April 9.00 uur en Mei t/m 15 sept 8.30 uur. • Zondag: Gehele seizoen 9.00 uur.                                                                                                                         
• Zaterdag: Maart 9.00 uur en C - groep 9.00 uur.  • Zaterdag: April 8.30 uur en C –groep 9.00 uur.*                                                                                              
• Zaterdag: Mei t/m 10 sept 8.00 uur en C -groep 8.30 uur.*  
• Zaterdag: 17 sept t/m 8 okt : 8.30 uur en C -groep 9.00 uur. • Sluitingstocht: 9.00 uur. *                                                                                                                                    
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• Bij geplande tochten is vertrektijd zoals in programma wordt weergegeven.                                          
• Meer informatie over  de toertochten neem contact op met Hans Bos. 06-46678771/ j.hansbos@live.nl 
 

 

Toerprogramma 
maart 2022      

DATUM NAAM VAN DE TOCHT SOORT AFSTAND STARTTIJD Voorrijders 

ZA 05 WARMING-UP-TOERTJE Gezam. NTB 9,00 
Jack Narold / Klaas 

Roos 

ZA 26 LENTETOCHT GT 95 9,00  Hans Bos   

ZO 27 Rondom Schagen GT 75 KM 9,00 Bert/Yolanda 

Toerprogramma 
April 2022      

Za 9 NOORDKOPTOCHT GT 110 KM 8,30 
Ruud Bakker/Nico 

Kuilboer 

MA 18 Tweede Paashaastocht GT NTB 9,00 Nico / Bert 

ZA 23 Verrassingtocht GT 150 8,30 Hans Bos 

Toerprogramma 
Mei 2022      

ZA 07 
DUINRANDTOCHT 
(Alkmaar-Wassenaar) 

GT 145 KM 8,00      Jack Narold.  

ZO 15 Duinstreek Polder tocht GT 75 KM 9,00 Bert/Yolanda 

ZA 21 
VOORJAARSKLASSIEKER 
(Baambrugge) 

GT 160 KM 7,30 
Nico Kuilboer / Ruud 

Bakker 

Toerprogramma 
Juni 2022      

ZA 4 MARKERWAARDTOCHT GT 185 KM 8,00 
Robert Makkus /Willem 

Tolman    

MA 6 2de Pinksterdagtocht GT NTB 9,00 Nico / Bert 

ZA 18 HAARZUILENSTOCHT GT 180 KM 8,00 Robert Makkus 

ZO 26 Elders Zondagploeg GT 70 KM 9,00 Bert/Yolanda 

NTB Collentocht (Alpen) GT - 8,00 Ruud Bakker 

 

Openingstocht 

Wij rijden 5 maart de openingstocht van het jaar 2022 gezamenlijk en we maken er een 

opwarmingstoertje van met ongeveer 70 km. We starten om 9 uur met rond de 25 km per uur als groep 

met wat tussenruimte voor de veiligheid en we rijden via de Leeghwaterbrug de polder in en rijden via 

het Alkmaardermeer de Schermer polder in. 

Langs Graft/De Rijp via de Eilands polder naar Groot 

Schermer en dan richting Ursem en Oterleek, waar we 

koffie drinken bij Bianca's brasserie. (rond de 30 km) Tot 

hier rijden we gezamenlijk en na de koffie kun je kiezen 

voor een langere of korte tocht via de stad van de zon naar 

Broek in Langedijk en weer terug naar huis. Wens jullie 

veel plezier bij deze 1e tocht.  
 

mailto:j.hansbos@live.nl
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                  Toer reglement Alcmaria Victrix. 

Er wordt als groep gereden en twee aan twee naast elkaar en onder het motto  samen uit, samen thuis. 

Een helm is verplicht. 

        Er wordt rekening gehouden met nieuwe deelnemers in de groep. 

       De voorrijders waarschuwen de groep en andere weggebruikers tijdig. 

Het tempo wordt bepaald door de wegkapitein deze moet zich wel houden aan het tempo wat voor de 

desbetreffende groep geldt. 

De wat minder sterke van de groep rijden op de 2de of 3de zodat zij niet steeds achterin hoeven te sprinten om 

weer bij de groep te komen dat kunnen zij beter overlaten aan de sterkere mannen van groep. 

Als iemand het tempo niet aan kan laat de wegkapitein de betreffende persoon op de tweede rij fietsen en/of 

wordt het tempo aangepast. 

Bij een klim wachten we bovenaan tot de laatste boven is (niet meteen weer vertrekken gun ook de laatste 

dat hij of zij op adem komt). 

Er wordt altijd met de handen op of bij de remmen gereden. 

Je voert niet rijdend, achterom kijkend een gesprek. 

Nooit abrupt van richting veranderen of remmen, maar langzaam uitrijden. 

Als men de berm in rijdt niet direct de weg/of fietspad weer oprijden maar remmen en proberen uit te rijden 

en weer voorzichtig de weg op gaan. 

De mobiele telefoon houden we tijdens het rijden in de zak 

       Elke fietser wordt geacht persoonlijke gegevens bij zich te dragen. 

Bij pech (bijvoorbeeld lek) rijdt iedereen naar een veilige plek. Ga, indien mogelijk, van de weg of fietspad af. 

Er wordt gewacht en geholpen bij de reparatie. 

De tochten zijn geen wedstrijden, je houdt je aan de verkeersregels. 

Ga uit van groepen van maximaal 14 personen 

Bij twijfel over de richting rustig rechtdoor fietsen (indien mogelijk). 

Iedereen wordt geacht te fietsen op een goed onderhouden fiets. 

Lentetocht 2022                                                                             

Deze tocht verloopt als volgt, vanaf de wielerbaan naar het Woud van Egmond en Bergen om vervolgens 

via Egmond- binnen naar het Heemskerkerduin te rijden en via Beverwijk de polder in te duiken. 

Vervolgens rijden we naar restaurant Twaalfmaat voor de koffiestop, vanuit het restaurant gaan we via 

Assendelft en Koog aan de Zaan naar rustiek ’t Kalf. Daarna door de natuurgebieden van de Zaan en de 

Wormer richting Spijkerboor, waarna we bij West Graftdijk en Driehuizen nog even de slingerweggetjes 

van de Schermer mee pikken voor we weer richting Alkmaar rijden, aldaar aangekomen zal de km teller 

zo’n 95 km aangeven.                                                                                                                                                  

De tocht zal bij grote opkomst met 3 groepen en snelheden gereden worden, de GPX-route kan u een 

aantal dagen van tevoren downloaden vanaf de website. Ik wens u allemaal een mooie tocht toe. 
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Bekend adres. Bekend gezicht….John staat er als vanouds voor u klaar! 

 Openingstijden 

Maandag : Gesloten Zilverstraat 6  
  

Dinsdag : 09:00 – 18:00 
1811 DH ALKMAAR 

 

Woensdag : 09:00 – 18:00  
Donderdag  : 09:00 – 21:00 

Tel. 072-5823247 
 

Vrijdag : 09:00 – 18:00  
    

Zaterdag : 09:00 – 17:00   
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Clubdriedaagse naar Steensel op 26, 27 en 28 augustus 2022 

 

Ook in 2022 organiseert Alcmaria Victrix weer een clubdriedaagse en deze keer gaan we naar Steensel in 

Noord-Brabant. Deze driedaagse wordt georganiseerd door Hans Bos, Willem de Maaré en Martijn 

Rouwen. 

We gaan naar Hotel Steensel in Steensel en gaan er met de auto heen. Fietsen daar in de omgeving drie 

routes en er wordt, net als vorig jaar, in twee groepen gereden. Gemakshalve een A en B groep. 

De A groep rijdt op vrijdag  140 km, zaterdag   145 km en zondag   140 km. 

De B groep rijdt op vrijdag  115 km, zaterdag  126 km en zondag  115km. 

Het weekend houdt in: 2 overnachtingen inclusief 2 x ontbijt en 2 x diner plus koffiestops en lunchpauzes 

onderweg. Dit alles voor circa €250,-  de overige consumpties zijn voor eigen rekening. 

In dit bedrag zit ook het vervoer heen en terug berekend. Degenen die rijden krijgen een vergoeding 

volgens de ANWB-norm. 

We hebben 7 x 2 persoonskamers gereserveerd. Wilt u graag mee, meldt u zich dan aan door het invullen 

van onderstaand inschrijfformulier en vervolgens een aanbetaling te doen van €120,- , over te maken aan 

onze penningmeester. Deze betaling dient voor 1 april 2022 te zijn voldaan op: 

  

Rekeningnummer: NL RABO 0376 4232 85, t.n.v. T.C. Alcmaria Victrix, onder vermelding van: 

Clubdriedaagse 2022 Steensel 

 

            
___________________________________________________________________________ 

 

Inschrijfformulier clubdriedaagse Alcmaria Victrix naar Steensel 

 

 

Naam:                                                                                    . 

 

 

Adres:       Postcode                                                 . 

 

 

Woonplaats:      . 

 

 

Telefoonnummer: 06-               of      

 

 

Telefoon thuisfront: 
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Openingstijden  
Maandags gesloten  

Dinsdag t/m vrijdag  

09:00 - 19:00 uur  

Zaterdag: 9:30 - 17:00 uur 
 
 
 

Vondelstraat 82, 1814 AC, ALKMAAR 072 - 5158538- 
“THE PLACE TO BE” voor al uw fietsen en benodigdheden 

 

                           Victorie wielsets hand gespaakt in Alkmaar!  

Carbon velgen, eigen merk. Naven van DT Swiis, Hope, Dura ace of Campa Record 

   Carbon wielset Race of MTB vanaf 999 euro 
 

    

     

Verjaardagen maart 2022 
   03 maart   Willem Moolenaar 

   07 maart   Ruud Bakker 

   10 maart   Jan Kuijper 

   13 maart   Wim Westphal 

   24 maart   Nico Kuilboer 

 

Verjaardagen april 2021 

   03 april   Willem de Maare 

   05 april   Wim Tolman 

   06 april   Jack Narold 

   09 april   Ton Vreeker 

   10 april   Bram Dieleman 

   13 april   Elena Repetto 

   14 april   Harm Schneider 

   17 april   Jaap Boersma 

   18 april   Bert Kramer 

   22 april   Marijke van Sluis-van Kleef 

   28 april   Cor Zuiderduin 

   29 april   Cees Jansen 
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http://www.theoschilder.nl/home
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                              Ir v/d Banstraat 14 Petten 

             T: 0226-381367, E: info@beukersbikecentre.nl 

                              www.beukersbikecentre.nl 

 

Mooi en goed materiaal én perfect 
afgesteld is de basis voor elke goede 

prestatie.  
Dit doen we nu al ruim 35 jaar.  

Dus kom eens naar onze winkel en maak 
kennis met ons uitgebreide assortiment! 

 

Tot ziens in Petten 
 

A Bike Behind The “Dijk” 
 

Van Ostadestraat 264 

1816 JG Alkmaar 

Tel. 072-5155740 

http://www.beukersbikecentre.nl/

