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34e Jaargang nummer 2, maart /april 2013  
Erelid: W. Leemburg 
Het Bestuur: 
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w.tolman@tiscali.nl alcmaria@wawestphal.nl willemdevroomen@versatel.nl rijkmethansvansluis4b@chello.nl 

 

Toercommissie : Rob Klop, 072-5335002-/-Piet-Hein Horsten, 072-5896191 
Clubhuis   : Kantine Sportpaleis, Terborchlaan 200, 1816 LE Alkmaar, 072-5155222 
Bank   : RABO bank, 37 64 23 285 / IBAN: NL87 RABO 0376 4232 85 
Website / Email : www.tcav.nl / postbus@tcav.nl 
Webbeheerder : Ronald Mallant 
Ziek en Zeer  : Truus de Maaré, t.demaare@gmail.com, Telefoon nr: 072 5092746. 
Redactie   : Jack Narold en Anton van Nimwegen 
Eindredactie  : Anton van Nimwegen, 072-5314013 
 

Kopie inleveren voor de maand mei graag voor18 april 
 

Inleveradressen Kopie: 
 

Jack Narold 
Rottumstraat 4,  
1825 NM Alkmaar 
J.narold1@chello.nl  
 
 

Anton van Nimwegen 
Justus van Effenstraat 25  
1813 KW Alkmaar  
a.nimwegen77@upcmail.nl (nieuw emailadres) 
 
 

Advertentie Prijzen bv.: ± 18 X 6 cm = € 100,00 per jaar; aanmelden bij de redactie 
 

Contributie 2013 
 

Hoofdlidmaatschap (incl. NTFU) : € 46,00 per jaar 
Elk volgend gezinslid   : € 30,00 per jaar 
NTFU lid bij andere vereniging  : € 20,00 per jaar 
Jeugdleden t/m 17 jaar   : € 22,50 per jaar 
 

Aanmelden nieuwe leden: zie de website en download het inschrijfformulier of bel de ledenadministratie 
 

Gras groeit niet door eraan te trekken maar door de wortels water te geven.  
Afrikaans spreekwoord 
 

Lid worden?  
Bel onze  

Ledenadministratie 

072- 5611628 

http://www.tcav.nl/
mailto:t.demaare@gmail.com
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De voorzitter aan het woord 
Beste leden,  
De algemene ledenvergadering nog vers in het hoofd schrijf ik dit stukje. Er was weer een 
goede opkomst tijdens de ledenvergadering. Ik schat in zo’n 50 leden. We hebben veel 
besproken en een aantal zaken zal verder moeten worden uitgewerkt door het bestuur en 
goedgekeurd worden door alle leden.  
Tijdens de vergadering hebben we afscheid genomen van Peter Does als penningmeester. 
Na 13 jaar trouw op de centjes te hebben gepast geeft hij nu het stokje door aan Willem 
de Vroomen. Ik heb er alle vertrouwen in dat Willem de zaak goed gaat voortzetten. Peter 
nog maals bedankt voor alles wat je voor de club hebt betekend en ik wens je nog heel 
veel fietsplezier bij Alcmaria. 
De toelichtingen op de plannen voor de driedaagse klinken veel belovend en tot veler  verrassing  zijn er al zeer ver 
gevorderde plannen voor de buitenlandtrip in 2014.  
Al met al is mijn conclusie dat de vereniging springlevend is en dat we weer een mooi fietsseizoen tegemoet gaan.  
Willem Tolman 
 

Tips bij gebruik van de site en het forum. 
Is je e-mailadres gewijzigd? Dan ook je nieuwe e-
mailadres invoeren op het forum. Doe dit als volgt: Ga 
naar “Gebruikerspaneel” (linksboven op het forum), dan 
2e tabblad “Profiel”, dan onderste item van de 4 links: 
“Wijzig registratiedetails”. Voer je nieuwe e-mailadres 
in en klik op “Bevestig”. 
 

Loopt er iets op de site niet goed en wil je dit melden? 
Probeer je probleem zo duidelijk mogelijk te omschrij-
ven. Ogenschijnlijke details zoals welk besturingssys-
teem en welke browser (ook versienummer!) zijn heel 

belangrijk. Als je me een e-mailtje stuurt, maak even een 
zogenaamde screendump. Dit doe je zó: druk tegelijk op 
de <shift> en <Prt Sc> toetsen, ga naar je e-mail pro-
gramma, maak een nieuwe mail aan en plak daar je 
screendump in. Dit laatste doe je door de functie “plak-
ken” uit je menu te gebruiken of door de toetscombina-
ties voor plakken te gebruiken: <shift> + <insert>, of 
<Ctrl> + <V>. 
 
Groet, Ronald 

 

Namens de toercommissie - Jan Geert van der Bijl 
Beste fietsvrienden, 
 

Er zijn regelmatig verzoeken binnen gekomen bij de 
toercommissie om toertochten op zondag te organiseren. 
Wel de toercommissie heeft komend seizoen 3 tochten 
op de kalender gezet. 
 

Wat is een toertocht.  
 

Dit betekent dat we in één groep rijden, met twee voor-
rijders die de route kennen. Halverwege is het koffie 
drinken (op eigen kosten) en rijden we weer terug naar 
het Sportpaleis. De start van alle 3 de tochten is om 9:00 
uur. Je bent dus iets langer onderweg dan tijdens een 

zondagochtend-tocht, maar ziet wel mooie/andere stuk-
jes Noord Holland. 
We rijden met een maximale gemiddelde snelheid van 
25 KM. Afhankelijk van de deelnemers, kan dit ook een 
paar km lager liggen maar niet hoger. We blijven als 
groep fietsen. “Samen uit, samen thuis” 
 

Ik hoop dat er veel deelnemers komen. Als deze ritten 
een succes blijken zullen ze de volgende jaren worden 
voortgezet en misschien uitgebreid. 
(zie voor info blz. 4) 

file:///F:/Antons%20Documenten/Alcmaria%20Victrix/Clubblad/clubblad%202013/34e%20Jaargang%20nummer%202.doc%23_Toc350353696
file:///F:/Antons%20Documenten/Alcmaria%20Victrix/Clubblad/clubblad%202013/34e%20Jaargang%20nummer%202.doc%23_Toc350353697
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6-april Jack Narold 

6-april Rob Rijnsent 

10-april Bram Dieleman 

13-april Jacob Danzl 

14-april Harm Schneider 

15-april Garl Mik 

15-april Roel Peperkamp 

18-april Bert Kramer 

22-april Marijke Van Sluis-Van Kleef 

25-april Siem Tesselaar 

28-april Cor Zuiderduin 

29-april Vok Bakker 

29-april Cees Jansen 

29-april Pieter De Jong 

 
 

Toerprogramma    Maart 2013 
 

DATUM NAAM VAN DE TOCHT SOORT AFSTAND STARTTIJD € STEMPELTAFEL 

VR 01 AFHALEN-TOERBESCHEIDEN KANTINE SPORTPALEIS 19.00 – 21.00 uur   

ZA 02 WARMING-UP-TOERTJE CR NTB 9.00 1.20 Jack/Rob  

ZO 03 AFHALEN-TOERBESCHEIDEN  8.30 – 11.00  Bestuur  

ZA 09 CLUBTRAININGSTOERTJE CR NTB 9.00 1.20 Jack/Rob  

ZO 10 AFHALEN TOERBESCHEIDEN  8.30 – 11.00  Bestuur  

ZO 10 DE ZONDAGPLOEG CR NTB 9.00 1.20 Cees / Peter 

ZA 16 CLUBTRAININGSTOERTJE    CR NTB 9.00 1.20 Jack/Rob  

ZO 17 LENTETOERTOCHT CR 95 KM 9.00 1.70 Jan G/ 

ZO 17 DE   ZONDAGPLOEG CR NTB 9.00 1.20 Cees / Peter 

ZA 23 LENTETOERTOCHT CR 95 KM 8.30 1.70 Ronald/Jan G. 

ZO 24 DE   ZONDAGPLOEG CR NTB 9.00 1.20 Cees / Peter 

ZA 30 Begin     “Zaterdagochtendgroep” A-B-C-groep 8.30 Hek Sportpaleis 

 
Toerprogramma    April 2013 
 

DATUM NAAM VAN DE TOCHT SOORT AFSTAND STARTTIJD € STEMPELTAFEL 

MA 01 DE 2e PAASHAASPLOEG CR NTB 9.00 1.20 Cees / Peter 

WO 03 Begin “Woensdagochtendgroep” CR NTB 8.30 Hek Sportpaleis  

ZA 06 NOORDKOPTOCHT VTT 60 KM 8.00 – 8.30 1.70  

ZA 06 NOORDKOPTOCHT VTT 110 KM 8.00 – 8.30 2.20 Menno/Ruud B 

ZO 07 DE ZONDAGPLOEG CR NTB 9.00 1.20 Cees/Peter 

ZO 14 DE ZONDAGPLOEG CR NTB 9.00 1.20 Cees / Peter 

ZA 20 WEESPTOER (start Geert Groteplein) CR 130 KM 8.30 2.20 Klaas/Rob K 

ZO 21 DE ZONDAGPLOEG CR NTB 9.00 1.20 Cees / Peter 

ZA 27 DUINRANDTOCHT  VTT 90 KM 7.30 – 8.00 1.70 Piet Hein/Jack N 

ZA 27 ALKMAAR–WASSENAAR VTT 145 KM 7.30 – 8.00 2.20 Jack N/Piet Hein 

ZO 28 DE ZONDAGPLOEG CR NTB 9.00 1.20 Cees/Peter 

 
Aanpassingen Jaarkalender TCAV 

 

DATUM NAAM VAN DE TOCHT SOORT AFSTAND STARTTIJD STEMPELTAFEL 

ZO17 MAART LENTETOERTOCHT  CR  95 KM 9.00 Jan G./? 

ZO 30 JUNI NOORDKOPTOCHT  CR  110 KM 9.00 Jan G/? 

ZO 06 OKTOBER HERFSTTOCHT  CR 95 KM 9.00 Jan G/? 
 

Als je niet in beweging bent, dan loop je nergens tegenaan.  
Auteur onbekend 

4-maart Danny Barbiers 

8-maart M. Blaauw 

13-maart Ruud Bakker 

13-maart Wim Westphal 

20-maart Cees Bleijendaal 

24-maart Wim Korsman 

24-maart Nico Kuilboer Jr. 

26-maart J.M.J. Molenaar 

3-april Willem de Maaré 

   

4-april Wim Hageman 

5-april Cor Breed 

5-april Jan Karsten 

5-april Willem Tolman 

Alle jarigen 
in de maanden 
maart en april 

Van harte 
gefeliciteerd 
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Voorjaar – Truus  
Het begin is er. De sneeuw is zo goed als weg. De tem-
peratuur gaat weer omhoog. Vanmorgen heerlijk een 
lange wandeling gemaakt. De vogels hoor je alweer bij 
het opstaan s’morgens. Al lekker vroeg licht, heerlijk 
allemaal. 
En dan gisteravond de jaarvergadering gehad. Het was 
weer heel gezellig om al de bekende fietsers weer te 
zien en te spreken. Er was een hele grote opkomst. Bij 
binnenkomst moest iedereen zijn naam op de presenta-
tielijst schrijven gevolgd door het mailadres. Onze 
voorzitter wil in het volgende clubblad een briefje doen 
waarop iedereen kan invullen of hij vóór of tegen een 
digitaal clubblad is.(Dit ter vermindering van de kosten 
die heel hoog zijn voor een clubblad). En daar bij mo-
gen we dan ook invullen of we het er mee eens zijn of 
er nieuwe clubkleding gaat komen.(van mij hoeft het 
niet want ik heb ondertussen al 6 shirts). Dus in de toe-
komst krijgen we dan het clubblad misschien per mail. 
Verder ging Peter Does als penningmeester aftreden na 
13 jaar. En zowaar stond er meteen een nieuwe pen-
ningmeester op. Willem de Vroome stelde zich be-
schikbaar. Dat was natuurlijk fantastisch. Want meestal 
lukt dit niet zomaar een twee drie. 
Het bestuur is dus weer compleet. 
Verder hebben we allemaal vernomen dat Wim Westp-
hal, Paul van Meel en Leen Jonker ( er werd nog ge-
vraagd naar een vierde man om hun te assisteren) de 

komende driedaagse gaan verzorgen. De bedoeling is 
om naar Apeldoorn te fietsen en dan de volgende dag 
daar een route te doen en de derde dag via een andere 
route weer terug naar huis. Hun opzet ziet er heel goed 
uit.  
Anjo vertelde over de langere fietstocht voor 2014. De 
plannen zijn daarvoor al helemaal klaar. Die tocht gaat 
naar Straatsburg, van 21 tot en met 28 juni. 7 fietsdagen 
dus. En dan de volgende dag met de bus weer naar huis. 
Als laatste werden de prijzen uitgereikt voor de club-
kampioenen en de verreden kilometers. 
Bij de mannen was Jac den Engelman de kampioen met 
15.000 km. bij de vrouwen was ik dat met 8.718 km. De 
wereldbollen gingen naar heel wat mannen. Ik heb ho-
ren zeggen voor André van Aanholt dat dit voor 
240.000 kilometers is. Dat is toch ook niet niks! 
Na afloop van dat alles konden we nog heerlijk met zijn 
allen aan de borrel en dat was heel gezellig. 
Nu kijk ik al uit naar de start van het nieuwe seizoen. 
Als jullie dit clubblad in de bus krijgen zijn wij nog in 
Italië in de Dolomieten op wintersport. Voor het eerst 
van ons leven. En als we weer terug zijn is het seizoen 
begonnen. De eerst ritjes moeten we dus missen maar 
daarna zijn we weer van de partij.  
Ik hoop dat de mensen die afgelopen seizoen gevallen 
zijn met de fiets dat die weer snel mee kunnen fietsen.

 
 

Twee kippen komen elkaar tegen. De ene kip vraagt aan de andere:  
"Hoe is het met je kinderen?"  
"Goed hoor, zegt ze: 
De een is advocaat geworden en de andere uitsmijter! 
 

 
Mijn eerste zondagmorgen tochtje - Truus 

Tijdens de jaarvergadering sprak ik Aart. Wij waren 
hem die middag tegen gekomen op zijn racefiets. Hij 
was voor de tweede keer aan het fietsen na zijn valpartij 
in oktober. Waarbij hij zodanig geblesseerd was ge-
raakt, dat zijn fiets wel naar de zolder verbannen kon 
worden.  
Heel trots vertelde hij op de vergadering dat hij zover 
hersteld was zodat hij weer heerlijk kon gaan fietsen. 
Hij had die middag alweer 60km gefietst. Met daarbij 
de woorden, en zondag ga ik weer’. 
Ik heb hem toen meteen gevraagd of ik mee mocht. En 
gelukkig, dat mocht. 
Ik heb hem tegemoet gefietst op de Westfriesedijk rich-
ting Koedijk. Het was erg mistig en maar 1,5 graad bo-
ven nul. Gelukkig was het nergens glad. 

Samen, met Jaap zijn trouwe maatje, zijn we toen via de 
Grote Sloot tot Schagerbrug gefietst en daar door naar 
De Goudvis in Sint Maartenzee. De stamkroeg van de 
mannen. Toen wij daar goed en wel aan de koffie zaten 
kwamen daar ook Nico en Jan Turkstra en ene Theo 
aangezet. 
We zaten heel gezellig daar met zijn allen. 
Daarna hebben wij onze route voortgezet langs de kust 
richting Schoorl. In Schoorl ben ik nog even mee door-
gegaan naar Bergen en via de Voert weer terug naar 
huis. Inmiddels scheen de zon volop en werd het een 
prachtige dag. 
Nu maar hopen dat onze Aart nog heel veel fietstochten 
gaat maken met de club en dat nog jaren volhoudt. 
Het was een mooi begin voor mij van het nieuwe sei-
zoen. 

Dag allemaal - Ad en Anneke 
Vanuit het verre Chili willen we jullie een goede start 
van het nieuwe fiets seizoen toewensen. Zoals het er nu 
uitziet zullen we hier niet fietsen. Men fietst hier op de 
stoep!!!! We beginnen al wel een zekere routine op te 
bouwen en brengen afhankelijk van de toestand van onze 

dochter een gedeelte van de dag samen door. Zolang de 
baby nog niet geboren is, gaan we nog niet verder het 
land verkennen. Nog maals iedereen een goed fietssei-
zoen zonder blessures en ongelukken toegewenst  
Groet Ad en Anneke den Ouden.
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M/V NAAM TOT 2012 ZOMER WINTER 
HR ENGELSMAN J.A. DEN 127664 14900 3786 
HR. DEKKER J.P. 301376 13700 4892 
MV HOEK M. 13091 12204 887 
HR BOS H. 88371 12122 2140 
HR. KUILBOER N. 308408 10900   
HR. HOOGSCHAGEN A. 49943 10397 760 
MV. MAARE T. DE 67162 9190  
HR. HOOGERWERF P. 60326 8600 819 
HR. NIMWEGEN A. VAN 145394 8007   
HR. SLEGH A. 139105 7500 1675 
HR BAKKER R. 59835 7323   
HR. RAADT J.G.M. DE 108635 7000 2700 
HR. MEEL P. VAN 53974 6950 1170 
HR MAKKUS R 28486 6774   
HR. KLOP R. 59545 6730 1098 
HR. DOUMA A.J. 92634 6060   
HR. BOEK R. 345096 5787 0800 
HR. DOES P. 82760 5360   
HR. HOOP R.R. DE 256600 5300  
HR. VEER H. VAN DER 175685 5273   
HR. ADELBERG M. VAN 58699 5080 0414 
HR. NAROLD J. 53455 5065   
HR. AANHOLT A. VAN 443651 4994 170 
HR. ZIJL M. E. 144176 4914 1316 
HR. TOLMAN W. 9127 4630   
HR. ROOS K. 40394 4485 268 
HR. SCHNEIDER H. 68014 4000   
HR. BLEIJENDAAL C.H.E. 56525 3900   
MV.  KROM-LIGHTHART L. 36047 3880  
HR BIREKOVEN R. 17874 3770    
HR. KROM S.C. 63680 3630  
HR. HORSTEN P.H. 84576 3600   
HR. BIJL J.G. VAN DER 135894 3555   
HR. LAAT P.N. DE 150475 3545   
HR. BREED C. 33787 2950   
HR ADRICHEM C. 12666 2660   
HR. THEURER H. 144505 2000   
HR. VINK R. 29819 1760   
HR. JANSEN J. 56568 1658 314 
HR. ZOON J. 48600 1620 344 
HR. OVERBEEK S.J. 388165 1500 300 
HR. MALLANT R. 90194 1030 245 
MV. AARSEN J. 92587 1000 140 
HR. TURKSTRA J. 124305     
HR. WINDER H.L. 128095   747 
HR. POL D. VAN DER 15189     
HR. GROOT T. DE 167184    4110 
HR. BIJTJES J. 206287     
HR. RASCH B. 38017   2538 
HR BOORDER KAREL DE 40142     
MV. OUDEN A. DEN 44848     
MV AL W. 44961   620 
HR. MOLENAAR J.C.A. 52221     
HR BIJPOST T. 52797   3500 
 

 
Clubcompetitie 
 Elk lid dat zijn/haar gereden kilome-
ters aan het einde van het zomersei-
zoen laat registreren doet automa-
tisch mee aan de clubcompetitie. De 
competitie vangt aan op de 1e zater-
dag van de maand maart en eindigt 
op de 3e zondag van de maand okto-
ber. De gereden kilometers die voor 
de competitie in aanmerking komen 
dienen te worden verantwoord in het 
NTFU-toerboekje, het vrijetijdsboek-
je of d.m.v. van een registratie van de 
fietscomputer. Tevens dienen compu-
ter kilometers overlegd te zijn aan het 
einde van het seizoen. Op de jaarver-
gadering vindt de uitreiking van de 
prijzen plaats. Het niet inleveren van 
de boekjes en/of het niet registreren 
van computer kilometers heeft zon-
der meer uitsluiting van de competi-
tie tot gevolg.  

 

Algemeen klassement  
Jaarlijks worden de gereden kilome-
ters in het algemeen klassement bij-
geschreven. Worden er in één of 
meer seizoenen 8.000 km, 16.000 
km, 24.000 km of 32.000 km gereden 
dan ontvangt u hiervoor een bijzon-
dere beloning. Bij het bereiken van 
de 40.000 km, 80.000 km, 120.000 
km, enz. ontvangt u een wereldbol.  
Voor deelname aan de clubcompeti-
tie en het algemeen klassement die-
nen minimaal 6 ritten in één seizoen 
voor toerclub “Alcmaria Victrix” 
worden gereden. Wanneer iemand 
meer dan drie jaar geen lid meer is 
van de vereniging, volgt verwijdering 
uit het algemeen klassement.  
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Dorpsstraat 2,  
1842 GV Oterleek 
072-888 1600 / 06 
14166839 
bmpronk@quicknet.nl 
www.brasseriebianca.nl 

Voor een lekker kopje Koffie 
Met zelfgemaakte Appelgebak 

Of gewoon voor een lekkere Lunch 

Tevens verzorgt Bianca’s het hele jaar door overheerlijke hapjes tegen zeer scherpe prijzen. (zie ook de website:) 

I.D. Cycling Nederland 
Beste clubgenoten, 
Vorig jaar december kwam er een vraag van Silvia en 
Dick Wester naar onze toer club toe of er een mogelijk-
heid was om mee te doen aan een sponsering voor een 
race fietsclub.  
Nu is deze club niet zo maar een club, deze club heet 
“I.D. Cycling Nederland” en is voor mensen met een 
verstandelijke beperking. (Google: id-cyling Nederland) 
Een maal per jaar houdt deze fietsclub een Nederlands 
Kampioenschap voor ID-renners en dat gaat dan om een 
echte rood-wit-blauwe wielertrui.  
Ook nemen de renners deel aan toertochten in binnen en 
buitenland en rijden dan op een gewone racefiets, een 
tandem of driewieler. 
Nu worden er al 5 jaar in Zeeland wedstrijden georgani-
seerd voor deze kinderen en wil de organisatie bestaande 
uit Dick Kolk en Dick Wester iets terug doen. Ze hebben 
hiervoor diverse activiteiten gepland die bestaan uit het 
fietsen op de Wielerbaan, Mountainbiken in de Duinen 
en slapen bij een Stayokay. 
Ik heb deze vraag dan ook in het bestuur besproken of 
onze toer club genegen is dit jaar iets te doen voor het 
goede doel (een z.g. Goodwilltocht) en dit is positief op-
gepakt.  
Het streven was om deze fietsclub met een bedrag van € 
100, = te sponseren en dat de vereniging hierin € 50, = 
zou bijdragen.  
Nu heeft mijn kleindochter voor dit doel dan ook een 
heuse spaarpot gemaakt die ik zowel bij de 
nieuwjaarsreceptie als bij de ALV rond heb laten gaan.  

Geweldig was te zien dat een 
ieder die ik de Spaarpot pre-
senteerde er een bijdrage in 
deed. Samen met onze pen-
ningmeester was ik dan ook 
zeer nieuwsgierig wat de op-
brengst zou zijn. Na het geld tellen waren we zeer ver-
heugd dat onze vereniging zich niet onbetuigd heeft ge-
laten en het lieve sommetje van € 215,15 heeft bijgedra-
gen.  
De penningmeester heeft inmiddels dit bedrag over ge-
maakt en het was voor de I.D. organisatie een zeer ver-
rassend bedrag.  
Ik ben dan ook blij dat de samenhorigheid binnen onze 
club zeer groot is en dat we te allen tijde een beroep 
kunnen doen op jullie allen. 
 
Namens Silvia, Dick en Dick en natuurlijk de goede 
fietser Kevin hartelijk bedankt. 
 
Denkt u nu ik zou eventueel nog een bijdrage willen ge-
ven? 
 
Bankrekeningnummer is:  
16.17.42.068 t.n.v. Dick Wester 
 
Het bestuur
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2014 Nieuwe internationale tocht - Alkmaar – Straatsburg 
Naar Straatsburg of een reisje langs de Rijn? 
In 2014, in de week van 21 t/m 28 juni, hebben we een 
nieuwe internationale tocht uitgezet. 
De routes zijn inmiddels vastgelegd en dat geldt ook 
voor de overnachtingen. 
We hebben geprobeerd er een mooie, maar ook beziens-
waardige tocht van te maken en volgens ons is dat goed 
gelukt. De Rijn met vaak uniek rivierenlandschap, maar 
ook prachtige steden staat er garant voor. Wat dacht je 
van de Altstatt Düsseldorf, het Domplein in Keulen, het 
Centrum van Bonn, de Loreley, de samenvoeging van 
Rijn en Moezel bij Koblenz, Rüdesheim en/of de oude 
stad van Straatsburg. Een combinatie van fietsen en be-
zienswaardigheden. We hebben de afstanden er op aan-
gepast. 
 

De eerste dag fietsen we via een geheel nieuwe route 
naar Arnhem (145 km) om te overnachten in de StayO-
kay. Dat is gelijk ook de enige keer in de stapelbedden. 
 

De tweede dag zoeken we de Rijn  op en fietsen we 
langs de Rijn naar Lobith, Emmerich, Kalkar (koffie), 
Xanten en andere mooie plaatsen naar Duisburg en ten-
slotte Düsseldorf. We verblijven daar in de Altstatt. Het 
hotel staat midden in het oude centrum, met zijn vele 
bierknijpjes, terrassen en/of uitzicht op de Rijn. De etap-
pe is ca. 135 km. lang. 
 

De derde dag fietsen we van Düsseldorf naar Bonn. We 
gaan deels door stedelijk gebied, langs Leverkussen naar 
Keulen. Daar zijn we rond de middag. We plannen een 
bezoek in aan de Dom en proberen de lunch te gebruiken 
aan het Domplein. Tenslotte fietsen we  daarna nog 30 
km. door naar Bonn, waar we ons hotel in het centrum 
van Bonn opzoeken. Ook hier weer de gelegenheid het 
Centrum van Bonn te bezoeken. Bonn is ook studenten-
stad, dus enige levendigheid zullen we daar wel tegen-
komen. De dagafstand bedraagt ca. 95 km. 
 

De vierde dag fietsen we van Bonn naar Sankt Goar. De 
plaats is misschien niet zo bekend, maar de omgeving 
juist weer wel. Allemaal hebben we wel eens gehoord 
van de rots de Loreley, waar de schippers een fee hoor-
den zingen en vervolgens op de rots liepen. We gaan de 
rots vast bezichtigen. Met een klein klimmetje kunnen 
we de Loreley van bovenaf zien. Onderweg verwisselen 
we nog een paar keer van oever en we fietsen ook langs 
Koblenz om even stil te staan bij de samenvoeging van 
Moezel en Rijn. Wij komen ook langs toeristenplaatsen 
als Boppard en Rüdesheim. En zien we de beroemde 
burg bij Remagen die bekend is van de 2e wereldoorlog. 
Deze dagafstand bedraagt 105 km. 
 

De vijfde dag gaan we op naar Ludwigshaven. Het land-
schap wordt nu rustiger met verstilde dorpen en steden. 
De streek van de Duitse wijnen en aan de overzijde van 
de Rijn de Franse Alsace. Wel moeten we Mainz passe-
ren. Daar zien we ook de plek waar de Mainz uitkomt in 
de Rijn. Verder passeren we Worms een prachtige stad 

met een even mooie kathedraal. De dagafstand is 137 
km. We komen in Ludwigshaven uit. Het hotel staat niet 
ver van de Rijn, ‘s Avonds kunnen we aan de Rijn een 
restaurant en terras bezoeken. 
 

De zesde dag fietsen we 113 km. door naar Rastatt. De 
plaats zal jullie niet zoveel zeggen, maar in Rastatt ver-
blijven we in een hotel met een eigen bierbrouwerij. 
Leuk om even te zien en te proeven. Onderweg zullen 
we weer een aantal malen van oever wisselen. 
 

Na Rastatt is het (de zevende dag) nog een kleine 65 km 
naar Straatsburg. We verlaten na 55 km bij de plaats 
Kehl Duitsland en fietsen de laatste 10 km Frankrijk in 
naar Straatsburg. We hopen daar tegen de middag aan te 
komen. Ons hotel (appartementenhotel) ligt direct bij het 
Centrum. Na een lunch gaan we lopend Straatsburg in. 
We hebben een wandelroute van ca. 5km uitgezet, waar-
in we alle bezienswaardigheden van Straatsburg kunnen 
bekijken. Straatsburg is vooral bekend van het Europees 
parlement (misschien slagen we er in dit te bezichtigen). 
Jammer genoeg komt het hele mooie oude centrum van 
Straatsberg met de kathedraal wat minder prominent in 
beeld. Wij gaan het in ieder geval zien. In  het centrum 
van Straatsburg gebruiken we ’s avond het diner. Je kunt 
nog even nazitten na een totale fietstocht van 
ca. 800 km. 
 

De volgende ochtend, zaterdag 28 juni en we schrijven 
dan al de achtste dag, gaan we met de bekende bus van 
Taxi van Diepen weer terug naar Alkmaar. 
 

De deelnemersprijs weten we nog niet exact. De meeste 
kosten hebben we wel binnen, maar na onze voorver-
kenning in augustus a.s. kunnen we de definitieve deel-
nemersprijs bekend maken. We schatten op basis van de 
nu bekende kosten en onze ervaring, de deelname prijs 
in op € 555 - € 565 per persoon. Daar kun je dus alvast 
rekening mee houden of gaan sparen. In september van 
dit jaar zullen we het definitieve deelnamebedrag bekend 
maken. Betalingen gaan dan in per oktober (1e aanbeta-
ling) en de restbetaling zes – acht weken voor de tocht. 
Denk er aan sluit een annuleringsverzekering!! 
 

De inschrijving staat nu al open. Er kunnen max. 28 per-
sonen mee, dit ivm de bus. De inschrijving is op volgor-
de van binnenkomst. 
Je kunt je inschrijven bij dre.scholten@planet.nl. Daar-
na krijg je een inschrijvingsformulier, waarop je relevan-
te gegevens wor-
den gevraagd. 
 

Namens: 
 
Willem de Maaré 
Dré Scholten 
Anjo Douma
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Driedaagse 2013. 
Ook in 2013 rijden wij weer een driedaagse. Dit jaar 
heeft het organisatie comité gekozen voor een tocht met 
de start in Alkmaar naar en door de Veluwe. Omdat de 
wegen over het IJsselmeer nogal beperkt zijn gaat de 
heenweg over de Houtribdijk, tussen Enkhuizen en Le-
lystad (128 of 150 km). Slapen doen wij in de Stay Okay 
Apeldoorn. Wij hebben een aantal alternatieve over-
nachtingsplekken gevonden, maar die zijn ruwweg 
tweemaal zo duur als de Stay Okay. Voor wie ’s nachts 
niet wil klimmen naar zijn bedje, maak bij aankomst een 
afspraak met uw kamergenoten. Op zaterdag rijden wij 
op de Veluwe (120 of 150km).Retour gaan wij zuid van 
Eem- en Gooimeer (141 of 150 km). Het comité moet de 
route nog voorfietsen, dus details kunnen wij nog niet 
geven.  
De start in Alkmaar is op vrijdag 30 augustus, op zondag 
1 september komen wij weer aan in Alkmaar. Er is 
plaats voor 32 deelnemers en Sam en Yvonne gaan ook 
dit jaar weer mee als begeleiders inde bekende volgwa-
gen van Theo Schilder. Waarvoor natuurlijk onze harte-

lijke dank! Mede dankzij Theo Schilder kunnen we de 
driedaagse fietspret aan u aanbieden voor maar 178 €!! 
Uit veiligheidsoogpunt zullen wij in twee groepen fiet-
sen met elk twee ‘voorfietsers’. Een vierde ‘voorfietser 
wordt nog gezocht! Daarnaast is besloten om de groepen 
te splitsen in veteranen en semi-veteranen. Dat betekent 
dat de twee groepen verschillende snelheden zullen fiet-
sen: de veteranen het tempo van de C-groep en de semi-
veteranen het tempo van de B-groep. Daarmee hopen we 
ook een aantal deelnemers te trekken die tot nu toe niet 
mee gingen omdat zij het tempo te laag vonden. Wij 
proberen de koffiestops en lunches, zo mogelijk, gelijk-
tijdig plaats te laten vinden door een extra lusje voor de 
semi-veteranen. Maar u begrijpt dat het weer en de wind 
goede berekeningen kunnen frustreren. Maar de ‘apres-
fiets’, het ontbijt en diner zullen wij natuurlijk altijd ge-
zamenlijk genieten. Wij hopen dat een aantal semi-
veteranen die tot nu toe niet deelnam zich aangetrokken 
voelt om dit jaar de uitdaging aan te gaan!! 

 
Voor deze reis gelden de standaard annuleringskosten (binnenkort in ons huishoudelijke regelement):  
 

 Tot de 21 e dag voor vertrek alleen gemaakte kosten; 
 Vanaf 21e tot 7e dag is 35% reissom; 
  vanaf 7 tot 2e dag is 50% reissom; 
 Vanaf 2e dag tot vertrekdag is 75% reissom; 
 Annulering op vertrekdag is 100% reissom. 

 
Voor inschrijvingen kunt u het hierbij gevoegde inschrijfformulier gebruiken en per post opsturen of op onze TCAV 
forum een formulier downloaden en e-mailen naar paul.diane@chello.nl. Wij hopen dat u zich uitgedaagd voelt en u 
snel inschrijft. Op=op. 

 

Toerprogramma 2014 
Beste Toerfietsers van de Toer club Alcmaria Victrix, 
De toercommissie wil u bij dezen uitnodigen voor een te 
houden vergadering op maandag 6 mei 2013.  
 

De vergadering houdt in dat het toerprogramma van 
2014 weer op papier moet komen te staan en dat we 
kunnen genieten van hele mooie ritten.  
 

Nu kan de toercommissie heel eenvoudig het program-
ma van 2013 overnemen maar of dit nu de bedoeling is? 
Het mooiste is natuurlijk dat u, als lid van onze vereni-
ging, een leuk idee heeft voor een tocht door onze pro-
vincie. 
De toercommissie ziet dan ook graag leden die zelf een 
tocht willen opzetten.  
 

Het opzetten van een tocht, zowel een CR als VTT, is 
een leuke bezigheid en daarbij kunt u altijd op assisten-
tie rekenen indien u vragen heeft. 
 

Dus m.a.w. wij, de toercommissie, zien u graag op deze 
avond om het toerprogamma 2014 weer samen te stellen 
en horen graag u mening over het wel en wee van de 
VTT en de CR.  
Graag zien we u dan ook op de uitgeschreven datum 
voor deze vergadering in het Sportpaleis.  
 

Locatie: Sportpaleis Alkmaar 
Maandag 06 – mei – 2013 
Aanvang: 19.30 uur  
De Toercommissie 

mailto:paul.diane@chello.nl


Voor een gezellig fietstochtje moet je bij TC Alcmaria Victrix zijn! 

10 

 
 

Inschrijformulier 3 dgs 2013 
 

Deelnemer:  .................................................................  

Toerfietskaartnummer:  ....................................................  Paspoort / ID: nummer:  ...............................  

Naam:  ................................................................................  Voornaam:  ...................................................  

Adres:  ................................................................................  Nummer:  .....................................................  

Woonplaats:  ......................................................................  Postcode:  .....................................................  

Geboortedatum:  ...............................................................  

E-mail:  ...............................................................................  Telefoon:  .....................................................  

Bank nummer:  ..................................................................  

In noodgeval waarschuwen:  .............................................  Telefoon:  .....................................................  

Dieet ja/ nee:  ....................................................................  Zo ja welk:  ....................................................  

Medicijn gebruik ja/nee:  ...................................................  Zo ja welk:  ....................................................  

Schrijf zich in voor: 

Driedaagse Apeldoorn: 30, 31 aug en 1 sept 2013  
Kosten  € 178,00: 1e betaling € 50,00 vóór 1 april.   2e betaling voor 1 augustus 2013  

Verklaring: 
De ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens juist en volledig zijn. 
De ondergetekende verklaart zich akkoord met de geldende bepalingen en voorschriften en heeft hiervan kennis ge-
nomen. 
De ondergetekende zorgt voor tijdige en juiste betaling  
Op bankrekening 37 64 23 285 Rabobank te Alkmaar met vermelding 3-daagse Apeldoorn. 
Handtekening:  ..................................................................  
 
Inleveren: 
Bij voorkeur verzenden per e mail, naar : paul.diane@chello.nl.  
Indien geen e mail dan per post  : Paul van Meel; Emmastraat 93; 1814 DN  

 

Opgericht 12 maart 1979 
Aangesloten bij de N.F.T.U 
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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 goe-
de prestatie. 
Dit doen we in 2011 al 25 jaar. 
Dus kom eens naar onze winkel en 
maak kennis met ons uitgebreide 
assortiment! 
Tot ziens in Petten 
 

A Bike Behind The “Dijk” 
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