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In verband met het opzeggen van Willem de Vroomen die per 1 juni het
penningmeesterschap wil beeindigen volgt Anjo Douma hem tijdelijk op!

Kopy inleveren voor september voor 15 augustus 2015
Inleveradressen Kopie:
Jack Narold
Rottumstraat 4,
1825 NM Alkmaar
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aanmelden bij de redactie
Contributie 2015

Lid worden?
Hoofdlidmaatschap (incl. NTFU)
: € 46,00 per jaar
Bel de ledenElk volgend gezinslid
: € 30,00 per jaar
administratie
NTFU lid bij andere vereniging
: € 20,00 per jaar
072-5092746
Jeugdleden t/m 17 jaar
: € 22,50 per jaar
Secretariaat
Aanmelden nieuwe leden: zie de website en download het inschrijfformulier of bel de ledenadministratie
072- 5616462

Kijk regelmatig op onze website/forum voor de actuele informatie van dit moment en
bij twijfel over het doorgaan van de tocht!!
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Van de voorzitter
Op het moment van schrijven is het inmiddels alweer half juli en wat voor weer hebben we nu eigenlijk gehad.
Diverse tochten afgelast en soms lage op komsten bij vertrek omdat juist tijdens de vertrektijden het weer uiterst
twijfelachtig was. Uiteindelijk kregen we een aantal dagen mooi weer en was het meteen boven de 30 graden
waardoor de Wieringer tocht uit voorzorg werd afgelast Peter wilde bij deze hoge temperaturen geen risico nemen
zeker gezien onze leeftijden van onze groepen een lastige beslissing maar denk wel een terechte want waarom zou je
het risico nemen als er wel wat gebeurd zou zijn wijzen tegenwoordig gauw alle vingertjes een kant uit toch hebben
we ook wel mooie tochten gereden buiten de vrije tochten op de woensdag en de zaterdag hebben we een mooie
Haarlemmermeer en Markerwaardtocht met Texel wel als hoogtepunt prachtig weer die dag mooie route indertijd nog
uitgezet door onze oude nestor Aart inmiddels dik 85 jaar maar de hele route meegereden hij nam nog net geen kop
maar dat scheelde weinig. Dan ook nog even een compliment naar Ties Groot inmiddels ook de jongste niet meer en
na een heel moeilijk jaar weer volledig op de oude weg terug is en deze lange afstand probleemloos uitreed. Wat
betreft de zondags ploeg qua weer treffen zij het nog het minst , maar als ze rijden steeds een hoge opkomst en wat ik
hoor mooie routes en heel gezellige koffie stops.
Ook vernam ik van diverse deelnemers van de collentocht dat hij zeer geslaagd was alleen was het daar wel de hele
week even boven de 35 graden en dat viel lang niet mee.
Het nieuwe bestuur heeft inmiddels een aantal keren vergaderd en ook de nieuw in het leven geroepen
communicatiegroep en toercommissie zijn bij elkaar geweest de toercommissie heeft het toer programma van 2016
doorgenomen er zijn wat kleine mutaties in het schema en wat wisseling van organisatoren van de tochten.
Wat betreft de communicatiegroep kwamen er een aantal punten naar voren waar aan gewerkt moest worden onder
andere onze website updaten wat inmiddels ook gebeurd is ook willen zij meer gebruik maken van het nieuwsblok op
de startpagina en ons profileren naar buiten toe via stukjes in een van de weekbladen wat tot nu toe twee keer gelukt
is. Ook zal Ronald het Forum aanpassen oude artikelen verwijderen en het aantal waar bijna of in zijn geheel niet naar
gekeken of gereageerd wordt terugbrengen naar een overzichtelijker geheel.
Hopelijk gaan we nog een mooie maand augustus en najaar tegemoet met veel zon zodat we de schade een beetje
kunnen inhalen.
Veel fietsplezier Groet Hans
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Aart Slegh Texeltocht - Truus
Een prachtige zondagmorgen. De dag voor het rondje Texel. Wat was het een goede dag daarvoor. Nog lichtelijk
bewolkt smorgens,maar wel al meteen 18 graden bij het opstaan. Niet té veel wind. En die kwam ook nog uit Zuid
Oost, en draaide in de middag naar het westen. We troffen het enorm. Halverwege de ochtend kwam het zonnetje
erbij. Met een groep van pakweg 20 man zijn we gestart. Met als voorrijders Hans Bos en Klaas Roos. Via de polders
door naar Schoorldam, waar we daar de Westfriesedijk opreden.
Tot door Krabbedam en vervolgens de Ruigenweg. Bij de Stolpen over de prachtige nieuwe brug. Bij het Zand over de
vlotbrug. Stukje langs het Noordhollands kanaal en toen over het terrein van Noorderhaven. Via huisduinen naar Den
Helder. We waren mooi op tijd voor de boot van 10 uur. En daar waren we beslist niet de enige die met de boot mee
wilde. Er was een hele groep zeer luidruchtige mannen met de solex. Gingen ook een rondje Texel doen.
Op Texel aangekomen was het heerlijk fietsen. Het was inmiddels lekker warm geworden, en dan dat beetje wind
erbij. Kortom één groot feest. Via allemaal prachtige weggetjes belandde we in de Cocksdorp. Daar wachtte ons de
pannenkoek, uitsmijter of broodje croquet. Er was voor ieder wel wat lekkers te bestellen. Aangezien we met een grote
groep waren, werd ons wel verteld dat het eventjes zou duren voor we allemaal eten kregen. De kok zou per tafel het
eten bereiden.
Rob die helemaal in zijn eentje aan tafel zat, lekker onder de parasol, bestelde als laatste zijn eten. En wat gebeurde er
nu, hij kreeg als eerste zijn broodje croquet. Maaaaaar, ik heb hem wel zien sjansen hoor, met de serveerster. Die vond
hem natuurlijk een beetje zielig en gaf hem daarom maar snel zijn eten.

Na de lunch allemaal weer op de fiets. De heenweg op Texel was een beetje kris kras, terug zijn we door de duinen
gegaan met nog een paar mooie weggetjes door de weilanden. De drukte op de fietspaden viel voor 100 % mee.
Onderweg kreeg Rudi een lekke band, met het gevolg dat we de boot van half 3 mistte. Het voordeel was daar weer
van,dat we heerlijk met zijn allen een ijsje konden nuttigen bij de boot. Het was erg gezellig daar op het terras.
Terug weer op de boot was het aanzienlijk rustiger dan op de heenweg. Wij zaten lekker in de zon op het buitendek.
Een meneer kwam op het idee de meeuwen te gaan voeren, met het gevolg dat een man die naast mij op de bank zat,
werd onder gescheten. Die werd natuurlijk wel een beetje boos. Maar helaas, het kwaad was al geschied.
Er werd op de boot besloten, om nu maar niet langs de zee en door de duinen huiswaarts te keren. Aangezien het
alweer tegen de tijd liep dat mensen van het strand af zouden gaan kon het hier wel erg druk worden. Dus weer langs
het Noord Hollands kanaal naar het Zand en vervolgens weer de Ruigeweg. Nu met Hans en Jan Dekker op kop.
Bij Schoorldam aangekomen zijn Willem en ik uit het peloton weg gesprint richting Schoorl. Wij waren immers
s’morgens om 7 uur al naar Alkmaar gefietst. Ik vond het wel genoeg voor deze dag. Thuis 165 km op de teller.
Met deze tocht genoemd naar Aart Slegh, was Aart zelf ook weer van de partij.
Aart, die al eerder had gezegd dat hij niet mee zou rijden, vanwege de verjaardag van zijn vrouw kon toch mee. Bep,
die de hele week al niet lekker was,vond dat Aart toch mee moest fietsen en dan maar geen verjaardag vieren. Aart
met zijn 85 jaar, fietste weer de sterren van de hemel. Alle hulde voor Aart.Hans, je had een prachtige route gemaakt,
toch weer anders als voorgaande jaren, nu zagen we het meeste vanuit een andere richting. Onze complimenten hoor
daarvoor.
4

Raisin Hope Ride slaat handen ineen met collega-toertocht RondjeStelling
Beide toertochten staan jaarlijks gepland op de laatste zaterdag van augustus en de
lange afstanden overlapten elkaar hier en daar in het Noordhollandse waterlandschap
boven het Noordzeekanaal. Om elkaar in de toekomst niet te beconcurreren gingen
de organisaties met succes om de tafel zitten.
Dit eerste jaar bestaat de samenwerking voornamelijk uit elkaar helpen waar
mogelijk is. Zo vraagt Rondje Stelling haar deelnemers dit jaar een vrijwillige
donatie voor de RHF en promoot de RHF
Bidon Challenge, waarbij fietsers geld
kunnen inzamelen voor mensen met
hersenletsel. De organiserende verenigingen
UWTC, Kennemer TC en TC Alcmaria
Victrix hebben al toegezegd aan de Bidon
Challenge deel te nemen. Als RHF
promoten wij op onze beurt de Stelling van
Amsterdam door onder meer onze routes
langs zoveel mogelijk forten te laten lopen
en stellen wij onze startlocatie op
Wheelerplanet ter beschikking als ravitailleringspost voor de 85 en 170
kilometertochten van Rondje Stelling. Op alle startlocaties wordt zoveel
mogelijk aandacht besteed aan beide doelstellingen. ,,Als de samenwerking in
dit pilotjaar beide partijen goed bevalt gaan we kijken hoe we beide
fietsevenementen volgend jaar meer in elkaar kunnen schuiven'', aldus een
enthousiaste RHF-voorzitter Raymond Kool.

Maak van jouw trainingsrit een sponsortocht en vul je
bidon met euro’s!
Wij vragen toer- en wielerclubs, maar ook individuele sportieve fietsers, om gedurende dit fietsseizoen een of
meerdere sponsor-acties op touw te zetten en de opbrengst hiervan symbolisch in een bidon op de fiets te plaatsen en
deze zaterdag 29 augustus 2015 tijdens onze Raisin Hope Ride in Spaarnwoude te komen overhandigen. Op onze
RHF-website lees je alles over deze mogelijkheid om van je eigen trainingsrit een sponsortocht maken, waaronder een
groot aantal actie-ideeën.
De Raisin Hope Ride is voor ieder niveau en voor mensen met en zonder niet aangeboren hersenletsel (NAH). Daarom
zijn er afstanden voor iedereen. Vanaf een 3 kilometer rondje op het bosrijke en autovrije circuit tot een super
uitdagende tocht van 170 kilometer! De routes gaan over de trainingswegen van Nederlands beste klassiekercoureur
van dit moment: onze ambassadeur Niki Terpstra. Bovendien maak je tijdens de tochten dit jaar kennis met de vele
oude forten van de Verdedigingslinie Amsterdam. Tevens zijn er twee mountainbiketochten van 30 en 45 kilometer op
de spectaculaire lussen van MTB Club Spaarnwoude.

Rondje Stelling
Zaterdag 29 augustus 2015 wordt de vierde editie van het Rondje Stelling
gereden.
Een van de startplekken is vlakbij Fort Spijkerboor Eetcafé 't
Verloreneind, Verloreneind 1 tussen 07.00 uur en 11.00 uur
Het Rondje Stelling is een vrije fiets toertocht door natuurgebieden rond de stad Amsterdam. Sinds de Stelling van
Amsterdam Unesco Werelderfgoed is geworden, heeft de vroegere verdedigingslinie dankzij miljoenen investeringen
een nieuw gezicht gekregen dat het verkennen meer dan waard is. En hoe kan dat beter dan op de fiets.
Het idee voor het Rondje Stelling ontstond in 2012 bij de Gemeente Amsterdam en vanaf
die tijd een jaarlijks terugkerend evenement. Door het succes van deze fietstocht wordt de
gebruikswaarde van dit stuk Werelderfgoed vergroot en geeft het een nieuwe impuls aan
de recreatief aantrekkelijke groene ring rondom de stad.
Vanuit startpunt Verloren Einde wordt onder meer verreden:
- 170 kilometer over de gehele originele Stelling van Amsterdam met 46 forten en sluizen.
Deze afstand is geschikt voor zeer getrainde fietsers en wielrenners. Start en finish vanuit Uithoorn en Westbeemster.
- 120 kilometer blijft ten noorden van Amsterdam langs een groot aantal forten. Start en finish in Westbeemster.
Kijk ook op de website: http://rondjestelling.nl/
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Voor inschrijven kan tot 23 augustus via onderstaande link:
https://inschrijven.nl/formulier?id=2015082900462&ag=j
Organisatie:
Uithoornse Wieler Trainings Club
Kennemer Toer Club

Toerclub Alcmaria Victrix

Afgelasting van officiële geplande tochten.
Bij twijfelachtig weer overlegt de organisator van de tocht een uur van te voren, met de sleutel beheerder van dienst
over het doorgaan van de tocht als wordt besloten tot afgelasting zal dit vermeldt worden op het forum onder het kopje
samen fietsen op korter termijn.

Toerprogramma

Augustus 2015

DATUM
ZA 01
ZO 02
ZO 09
ZO 16

NAAM VAN DE TOCHT
Rondje AMSTERDAM
DE ZONDAGPLOEG
DE ZONDAGPLOEG
DE ZONDAGPLOEG

ZA
ZO
ZA
ZO

HAARZUILENSTOCHT
DE ZONDAGPLOEG
RONDJE
« STELLING »
DE ZONDAGPLOEG

22
23
29
30

Toerprogramma
DATUM
VR 04
ZO 06
ZA 12
ZO 13
ZA 19
ZO 20
ZO 27

SOORT AFSTAND STARTTIJD
GT
160 KM
8.00
GT
NTB
9.00
GT
NTB
9.00
GT
NTB
9.00
GT
GT
GT
GT

160 KM
NTB

8.00
9.00

NTB

9.00

STEMPELTAFEL
Anton v. N./ Jack N.
Cees / Peter
Cees / Peter
Cees / Peter
Paul v. M / Hans Bos
Cees / Peter
Wim Westphal/Rob K. Klop
Cees / Peter

September 2015

NAAM VAN DE TOCHT
DRIEDAAGSE (4 sept. t/m 6
sept.)
DE ZONDAGPLOEG
Rondje WESTFRIESLAND
DE ZONDAGPLOEG
DURGERDAMTOCHT
DE ZONDAGPLOEG
DE ZONDAGPLOEG

SOORT AFSTAND STARTTIJD
GT
NVT
GT
NTB
9.00
GT
140 KM
8.00
GT
NTB
9.00
GT
140 KM
8.00
GT
NTB
9.00
GT
NTB
9.00

STEMPELTAFEL
Cees / Peter
Jan Geert / Wim T.
Cees / Peter
Peter D. / Rob K.
Cees / Peter
Cees / Peter

Verjaardagen augustus en september 2015
3 augustus Anton de Porto
4 augustus Jan Turkstra
7 augustus Patrick Dekker
12 augustus John Boumans
24 augustus Paul Tenga
26 augustus Anjo Douma
28 augustus Willem de Vroomen
6 september Andre van Aanholt
10 september Jack den Engelsman
10 september Mike Meeken
15 september Rene Kievit
16 september Anton van Nimwegen
16 september Robbert Birekoven
17 september Anneke den Ouden-Kosse
19 september Lida Krom-Ligthart
19 september Eelke Slootheer
20 september Frans Alleman
29 september Leen Jonker
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Toerclub Alcmaria Victrix
Het seizoen van de fietstoerclub “Alcmaria Victrix” is al weer een tijdje aan de gang. Het weer zat dit voorjaar niet
helemaal mee, maar nu ziet het er beter uit. Toerfietsen, wat houdt dat in? Een definitie is er niet maar de volgende
punten geven je een idee.
Een uitdaging mag, maar we maken er geen wedstrijd van. We moeten tijd over houden voor een praatje, en een blik
op de omgeving. En van dat laatste zie je meer dan ooit tevoren! Het is geen uitzondering dat onze leden meer dan
5000, of zelfs meer dan 10.000 km per jaar wegtrappen. De tochten die via de vereniging worden verreden liggen dan
ook tussen de 90 en 180 km. Halverwege maken we tijd voor een bakkie koffie en/of een puntje appeltaart.
We rijden in drie groepen. Je kunt rijden met een groep die een minimale snelheid aanhoud van 25 km of met een
groep die een minimale snelheid aanhoudt van 27 km en een groep die een minimale snelheid van 29 km aanhoudt.
Deze snelheden zijn geen km/uur gemiddelde.
Wel is het motto van iedere groep “samen uit en samen thuis”. Een lekke band? Er wordt gewacht tot er een nieuw
bandje in zit. Heb je een wat mindere dag? Een plaatsje in de luwte op de tweede of derde rij helpt en zo nodig, een
kilometertje er af.
We starten altijd vanaf de Sportpaleis in Alkmaar. Op zaterdag, zondag en woensdag wordt er gereden. Kijk voor de
starttijden en meer informatie op onze website http://www.tcav.nl/

Aanschaf van Fietskleding.
De firma Groot heeft inmiddels weer nieuwe bestellingen binnen gekregen, als u ook nog van plan bent om bestelling
te plaatsen zijn de openingstijden donderdag 19.00 - 2100 uur op zaterdag 10.00 tot 15.00 uur.
Voor het overige op afspraak. Info@sportsweardegroot.nl telefoon 0226-750810.
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Mooi en goed materiaal én perfect
afgesteld is de basis voor elke goede
prestatie.
Dit doen we in 2015 al 30 jaar.
Dus kom eens naar onze winkel en
maak kennis met ons uitgebreide
assortiment!
Tot ziens in Petten
Ir v/d Banstraat 14 Petten
T: 0226-381367, E: info@beukersbikecentre.nl
www.beukersbikecentre.nl

A Bike Behind The “Dijk”
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