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Alcmaria Victrix in het hartje van Noord-Holland voor gezellig fietsen! 
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 36e Jaargang nr 6, september 2015  
Erelid: W. Leemburg 
Het Bestuur: 
 

VOORZITTER SECRETARIAAT PENNINGMEESTER 

Hans Bos 
 J 
 

Sander Meijer Anjo Douma (tijdelijk opvolger) 

Justus van Effenstraat 62 
 
 
! 
 

Willem de Zwijgerlaan 136 Bergerweg 84c 

1813 KW Alkmaar 1814 KG Alkmaar 1817 BK Alkmaar 

072-5400648 06-14898935 072-5122929 

j.hansbos@live.nl sander.meijer@gmail.com adouma@xs4all.nl 

 
Toercommissie : Sander Meijer / Piet-Hein Horsten, tel.nr  072-5896191 
Clubhuis   : Kantine Sportpaleis, Terborchlaan 200, 1816 LE Alkmaar, tel.nr 072-5155222 
Bank   : RABO bank IBAN:  NL87 RABO 0376 4232 85 
Website / Email : www.tcav.nl / postbus@tcav.nl 
Webbeheerder : Ronald Mallant 
Lief en Leed  : Truus de Maaré, truusdm@quicknet.nl, tel nr: 072-5092746. 
Redactie   : Jack Narold , tel.nr 06-31780394 
 

Kopy inleveren voor september voor 15 september 2015 
Inleveradressen 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; 
aanmelden bij de redactie 
 

Contributie 2015 
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 

 
Kijk regelmatig op onze website/forum voor de actuele informatie van dit moment 

en bij twijfel over het doorgaan van de tocht!! 
 

Lid worden? 
Bel de leden-

administratie 06-
14898935 

Secretariaat  
072- 5616462 

http://www.tcav.nl/
mailto:truusdm@quicknet.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://nl.dreamstime.com/stock-illustratie-kalender-met-illustratie-van-stadsstraat-image45722965&ei=XakAVcOYIIeBPe3mgaAH&psig=AFQjCNE3IR2-zCEJeV1uPgTU9iDqqTVpBw&ust=1426193095128864
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Van de voorzitter 
Beste mensen bij het ontvangen van dit clubblad is met nog anderhalve maand te gaan het fietsseizoen alweer voorbij 

wat gaat het toch snel. Laten we hopen op nog een mooie nazomer met toch ook nog wel een paar heel leuke tochten 
o.a de West Friesland tocht op zaterdag 12 september en toch ook wel een van mijn favoriete tochten de Durgerdam 

tocht op zaterdag 19 september. 
De twee laatste tochten waren de Kanalen rivierentocht en de Haarzuilen tocht De eerst genoemde is in zijn geheel 
veranderd en van afstand weliswaar aardig ingekort en naam veranderd in verrassingstocht maar het was ook een ware 

verrassing en de koffiestop bij een restaurant hemelsbreed misschien zo'n 200 meter vanaf de Haarlemmer ringvaart, 

maar nog nooit van gehoord, kortom een heel mooie route met prachtig weer! 
De Haarzuilen tocht trof het ook met het weer en deze tocht dit keer op de terugweg niet langs het Amsterdam 
Rijnkanaal maar via Breukelen langs de Vecht naar Weesp en nu voor degene die niet mee waren als je een leuk 

vakantiehuisje zoekt met een leuk jacht voor de deur ga daar maar eens kijken wat een pracht en praal. 

Nu nog wat mededelingen van huishoudelijke aard! We hebben Sportswear De Groot ook wel ProSalton genaamd, de 
leverancier van onze nieuwe clubkleding bereid gevonden om te adverteren in ons clubblad. 
 

Tevens wil ik u ook aandacht vragen om eens wat vrijwilligerswerk te doen bijvoorbeeld tijdens de Mountainbike 

tochten die wij organiseren. Het kost u een paar uurtjes op vier zondagochtenden in de wintertijd wij hebben u hard 

nodig het is een pracht van inkomsten voor onze vereniging daardoor kan de contributie ook laag blijven en wordt er 
geen inschrijfgeld geheven. U ontmoet ook eens andere personen binnen de club waar u misschien nooit mee fietst. 
 

Kom dames en heren schroomt u niet laat de club niet in de kou staan en geeft u spontaan op bij Piet Hein 

Horsten of Sander Meijer van de toercommissie wij rekenen op u.  
Namens het bestuur wens ik u nog fijne nazomer toe met veilige kilometers. 
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Verkenning Alkmaar – Hamburg 
In de week van 15 – 22 augustus hebben Willem de Maare, Anton van Nimwegen en ondergetekende de door Willem 

uitgezette route verkend. In de stromende regen en met veel geduld zijn bepaalde onderdelen uit de route, die we beter 

kunnen overslaan, aangepast. 
De route is dus nu vrij definitief. Zoals gezegd voert de route de eerste dag naar Zwartsluis. Daarna fietsen we langs 

de grens van Drente en Overijssel met mooie doorkijkjes naar het Duitse Meppen. 

De derde dag gaan we naar Papenburg, een afstand van ca. 80 km. Deze dag staat in het teken van bezichtingen, o,.a. 

de werf van de fa. Meijer die midden in het weiland oceaanreuzen bouwt. 
De vierde en vijfde dag brengt ons langs veel verstilde dorpen en boerderijen naar de Noordzeekust, daar waar de Elbe 

zijn monding vindt. Wie denkt dat we door open landschap fietsen heeft het mis. We fietsen luw en vrijwel altijd in 

het groen en bebossing. De laatste dag fietsen we langs de Elbe, een heel mooie route door het rivierlandschap en de 
“Betuwe” van deze streek, naar Hamburg. In Hamburg hebben we dan een  stadsrondrit en havenrondvaart. 

Behoudens de derde dag fietsen we ca. 120 – 130 km. per dag. 

Overigens ook de route voor de volgauto is vastgelegd. Met uitzondering van de laatste dag kan de auto vrijwel alles 
volgen. Langs de Elbe is slechts een fietspad en kan dat maar een aantal keren. 

Inmiddels zijn ook vrijwel alle voor de brandstof noodzakelijke horeca vastgelegd. We kunnen ons dus weer te buiten 

gaan aan heerlijke gerechten. 

Binnenkort gaan we ook de definitieve deelnemersprijs bekend maken. We verwachten echter geen grote veel 
veranderingen. Inmiddels zijn we bijna op het max. aantal deelnemers. Wil je nog mee? Dat is goed mogelijk. Geef je 

op bij Antonvannimwegen@outlook.com 

 

Lidmaatschap TCAV 
Nieuwe leden zijn zeer welkom, maar kunnen niet altijd gratis mee. Daarom heeft het bestuur enkele regels opgesteld, 

die horen bij het meefietsen met onze toerclub. 

Leden die zich willen oriënteren op meefietsen in onze club zijn uiteraard van harte welkom. Maak je wel bekend bij 

of de ledenadministratie of de wegkapitein. Je hebt dan vier weken de gelegenheid om je te oriënteren op een groep of 
een snelheid van voorkeur. Na vier weken komt de onherroepelijke keuze: lid worden of afhaken. Lid worden betekent 

contributie betalen, zoals iedereen. Als je als niet-lid mee wil doen aan één van de officiële tochten of met de 

zondagploeg, dan betaal je € 3,00 per keer. Ook hier geldt na vier weken lid worden of afhaken. 
Let op deze betaling geldt niet voor de informele tochten op woensdag en zaterdag. 

De inschrijvers voor de betreffende tochten worden geacht dit geld weer te innen, zoals ook voorheen gebruikelijk.  

 

Kleding TCAV 
Regelmatig krijgen we nog vragen over aanschaf van oude clubkleding. Hieronder scheppen we enige duidelijkheid. 
Met het besluit van de algemene ledenvergadering om nieuwe clubkleding aan te schaffen, vervalt automatisch de 

aanschaf van oude kleding. We willen immers z.s.m. allemaal in de nieuwe kleding, met een zelfde uitstraling, fietsen. 

Dat betekent dat er geen oude clubkleding meer mag worden (ver) gekocht. Inmiddels is er een goed doel gevonden 
voor de oude clubkleding. 

Het bestuur heeft een korting geregeld  van 50% op de aanschaf van de nieuwe kleding, uitsluitend shirt en broek. 

Deze actie kan niet eeuwig een beroep doen op de clubkas. Er is dus besloten dat deze actie geldt tot 31 december 
2015. Daarna geldt de gewone prijs. Schaf dus nog snel nieuwe clubkleding aan. Voor de duidelijkheid alle overige 

kleding (lange broek, wintershirt, handschoenen etc) valt niet onder de 50% kortingsregeling van het bestuur. Wel 

geeft de leverancier Salt een korting van 20% voor clubleden. - Anjo Douma 

 

 

mailto:Antonvannimwegen@outlook.com
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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    September  2015 
DATUM NAAM VAN DE TOCHT SOORT AFSTAND STARTTIJD  STEMPELTAFEL 

       

ZO   06 DE   ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00  Cees / Peter 

ZA   12 Rondje    WESTFRIESLAND   GT 140 KM   8.00  Jan Geert / Wim T. 

ZO   13 DE   ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00  Cees / Peter 

ZA   19       DURGERDAMTOCHT 

 

GT 140 KM 8.00  Peter D. / Rob K. 

ZO   20 DE   ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00  Cees / Peter 

ZO   27 DE   ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00  Cees / Peter 

 
Toerprogramma    Oktober  2015 

DATUM NAAM VAN DE TOCHT SOORT AFSTAND STARTTIJD  STEMPELTAFEL 

ZO   04 DE   ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00  Cees / Peter 

ZO   11 DE   ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00  Cees / Peter 

ZA   17 

 
SLUITINGS  – SNERT - TOCHT GT 80 KM 9.00  N.V.T. Bestuur 

ZO   18 DE   ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00  Cees / Peter 

EINDE VAN HET ZOMERSEIZOEN 2015 

 

Nog een nagekomen bericht over de meerdaagse tochten!!! 
 

Meerdaagse tochten 
De club is er aantrekkelijker van geworden doordat er meerdaagse tochten worden georganiseerd. 

We kennen drie soorten tochten: 

- De clubdriedaagse rond eerste week september (om de twee jaar) 

- De internationale meerdaagse tocht (om de twee jaar) wisselen elkaar af. 

- De collentocht, een tocht van een week over de hoge collen van de Alpen/Dolemieten of Pyreneën. 
Het bestuur wil deze tochten graag stimuleren en schept een aantal voorwaarden om de organisatie van deze tochten 

mogelijk te maken, door een financiële tegemoetkoming.  

 
Daarvoor zijn er een aantal kriteria opgesteld: 

1. Alleen de kosten van voorbereiding komen in aanmerking 

2. De kosten van de tocht zelf worden kostendekkend omgeslagen in de deelnemersprijs 
3. De kosten van voorbereiding worden alleen 

vergoed als het gaat om kosten van 

overnachtingen (logies en ontbijt) en de 

brandstof- of reiskosten. Consumpties 
(koffie, lunch, diner) zijn voor eigen 

rekening van de voorbereiders. 

4. Een vergoeding geldt voor max. 3 personen 
die de voorbereiding op zich nemen. 

5. Je dient een begroting van de kosten van de 

verkenning  in en zo mogelijk een 

routeplan  
6. Er wordt op basis van declaratie betaald. 

De te betalen facturen moeten een 

onderscheid maken in overnachtingen en 
consumpties.  

7. Meer als het vastgestelde budget wordt niet 

uitbetaald. Je moet dus binnen het 
beschikbare budget de 

verkenning/voorbereiding organiseren. 
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8. Hebben we een klein overschot op het budget, dan maken we daarvoor een reservering meerdaagse tochten, 

zodat er bij eventuele calamiteiten toch nog wat mogelijk is. 
 

De volgende budgetten worden gereserveerd in de begroting van de club, zodat het ook transparant is voor de leden. In 

de jaarrekening wordt verslag gedaan: 

De clubdriedaagse, een reservering van € 225,00 per jaar 
De internationale tocht een reservering van € 500,00 per jaar 

 

Voor de collen tocht kan ook een reservering worden gemaakt. De organisatoren wordt gevraagd een begroting van de 
verkennings- of voorbereidingskosten in te dienen bij de penningmeester. 

De andere tochten komen niet in aanmerking voor een vergoeding en worden dus op de gebruikelijke wijze 

voorbereid. Wij hopen hiermee de kwaliteit en het imago van de club te verbeteren. 
 

Bij vragen kun je natuurlijk contact opnemen. 

 

Namens het bestuur 

 

Verjaardagen september en oktober 2015 
 
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 

 

8 oktober       Peter de Laat 

18 oktober     Mart Zijl 
19 oktober     John Water 

25 oktober     Margreet Hoek 

26 oktober     Jan de Raadt 
26 oktober     Aart Slegh 

31 oktober     Hans de Waard 

 

Het seizoen schiet op -  Truus 
Op dit moment dat ik achter de computer zit, is de 3 daagse alweer aan de gang. Hans, die het heeft georganiseerd 

moet helaas in de volgauto zitten. Hij heeft een trombose -been en mag daar niet mee fietsen. Erg sneu voor hem. Ze 
zijn met 10 fietsers. Door Sander wordt ik een beetje op de hoogte gehouden tijdens deze dagen. Via Wordfeut kan je 

veel dingen schrijven. Erg leuk. Gelukkig is het mooi weer, dus dat treffen ze. Vandaag  wordt ook de Stellingtocht 

gehouden. Hoop dat er toch veel deelnemers van onze club mee zijn gaan fietsen. Voor ons geen optie, aangezien 
Willem kamt met hartritmestoornis. Een cardiovercie ondergaan en tevens aan de medicijnen ,waar hij erg veel last 

van heeft. Dus zo een lange tocht, nu maar even niet.  

Wat ook erg sneu is , is dat Rinke en Ties ook een tijdje niet kunnen fietsen. Ties is door een stuurfoutje tegen het 
achterwiel van Rob gefietst en kwam daardoor ten val. Heeft zijn schouder geblesseerd en een gat in zijn elleboog. 

Conclusie, 6 weken niet op de racefiets. 

Rinke ,die samen met Flip aan het fietsen was reed tegen een paaltje bij Holysloot, heb ik begrepen, en brak daarbij 

zijn heup. Heeft héél veel pijn geleden, voordat er werd geconstateerd dat het niet zijn knie was ,maar zijn heup. Heeft 
inmiddels een nieuwe kop  (niet zijn hoofd hoor ) gekregen . De kom was nog heel en goed. Gisteren ben ik samen 

met Piet Hein bij hem thuis op bezoek geweest namens de club. Daar troffen we wel een blije Rinke aan, aangezien hij 

van de pijn verlost was na bijna 5 dagen. Hij moet alweer met krukken lopen en mag het al helemaal belasten. 
Dus ,wie weet zien we Rinke over een week of 6 weer op de fiets. 

 

Morgen is er weer de zondagtocht , en dat is nog steeds erg gezellig. Daar is ook aldoor veel animo voor. En de 
weersvoorspellingen zijn prima voor morgen. 

http://www.original-cards.com/nl/verjaardagskaarten/smilehb.jpg
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Er zijn de laatste tijd ook weer wat nieuwe leden bij gekomen, en we hopen dat dat ook nog even zo doorgaat. Ik 

merkte laatst tijdens een tocht, dat er verschillende fietsers op het artikel in het Alkmaars Weekblad over deze tocht 
waren afgekomen.  

Nog een week of 7 en dan is het weer einde seizoen. Het gaat allemaal weer veel te snel. 

Dan komen de mountainbike tochten er weer aan. Hoorde van Piet Hein dat hij hoopt, dat iemand zich nog aanmeld 

om te helpen organiseren. Hij doet het nu samen met Sander maar een hulpje erbij kan geen kwaad. 
Mensen, allemaal nog veel fietsplezier de komende weken en doe allemaal heel voorzichtig, want je ziet het, een 

ongeluk ligt in een klein hoekje. 

 

Valpartij Ties - Yolanda 
Woensdag 19 augustus zijn er twee groepen vertrokken vanaf de wielerbaan. De snellere groep ging zonder Hans Bos 

dit keer omdat die aan hus gekluisterd is door dat hij plotseling op vakantie met een trombose been geconfronteerd 
werd. Voorlopig niet fietsen kreeg hij te horen van de dokter en met een ingezwachteld  been gaat hij nu zijn vrouw 

thuis pesten.  

Zijn groep ging naar ,De zingende wielen" voor de koffie dus richting Den Oever. 
De andere groep, er bleven er vier over, wilde richting Monnickendam gaan omdat we de drukte van de Sail wilde 

ontwijken. 

Rob en Ties reden voorop en Aad en Yolanda erachter. Ging lekker ,goed tempo. 
Maar in Groot Schermer ging het mis. In het dorp heb je de Noordeinde die op een gegeven moment naar recht afbuigt 

en die meestal wordt gevolgd door de groep (bekende route). 

Maar er werd niks gezegd en Ties reed dus rechtdoor terwijl Rob naar rechts afboog. Ties probeerde nog op de been 

en de fiets te blijven maar tikte nog net het achterwiel van Rob aan en verloor daardoor zijn evenwicht en klapte tegen 
de grond. 

 

De schrik zat er behoorlijk in bij ons en Ties lag er in eerste instantie niet goed bij. Er kwam gelukkig gelijk hulp van 
Ria en Willem die daar wonen en zicht hebben op dat punt van de weg. Zij zag het dan ook gebeuren.  

We hebben Ties naar binnen geholpen want hij dacht wel weer op de fiets te stappen maar zijn stuur zat in zijn frame 

vast geklemd en zijn hand en arm deden te veel pijn. Er werd besloten om even maar de huisartsenpost te gaan. 

Ria bood Ties aan om met haar auto naar De Rijp te rijden en Rob ging met hun mee. Ondertussen hebben we Ties 
zijn zoon Willem en schoondochter gebeld en die zouden naar Groot Schermer komen om hem daar op te halen. 

Aad en ik hadden een vroege koffiestop en hebben met Willem zitten kletsen. We kwamen er bij toeval achter dat we 

alle drie uit een gezin van 10 kinderen komen, dat schept een band! Tevens vertelde Willem dat het op dat punt in de 
weg wel vaker mis te gaat met fietsers door miscommunicatie dus toerfietsers wees gewaarschuwd! 

De koffie smaakte prima en na verloop van tijd kwam Ria met de twee vreemde "knappe mannen" weer voorrijden 

(verdere uitleg bij Rob). 
Ties had gelukkig weer een beetje kleur op zijn wangen en de praatjes kwamen weer terug. De zoon en schoondochter 

waren al even daarvoor gearriveerd en iedereen werd door Willem 

voorzien van een "bakkie troost". 

Rob droeg Ties over aan de goede zorgen van zijn zoon en 
(schoon)dochter met de uitleg van de huisarts erbij. Want zijn 

vingerstoppen waren ingepakt (die deden verschrikkelijk pijn!) zijn 

arm lag open en daar is een hechting en een tetanus injectie 
ingegaan. Zijn bovenarm leek niet gebroken maar wel pijnlijk en 

daar moet morgen nogmaals naar gekeken worden en hij moet even 

door familie in de gaten gehouden worden omdat zijn hoofd wel in 

aanraking is geweest met het wegdek. 
Bij het weggaan hebben we Ria en Willem bedankt voor alle goede 

zorgen en hebben we Ties beterschap gewenst.  

Rob ,Aad en mijn persoontje zijn toch nog een rondje gaan fietsen 
om het voorval te verwerken. Wij zijn even richting kanaal gefietst 

en gestopt bij de pont van Buitenhuizen om het vlaggeschip van de 

Sail voorbij te zien komen.  
Wat een topdrukte daar zeg! Na boot nummer 4 en Jan Karsten nog 

even gedag gezegd te hebben (stond daar toevallig ook)  zijn we 

weer via Heiloo richting Alkmaar gegaan.  

Met Rob hebben we de afspraak gemaakt dat hij namens ons 
morgen een mooie bos bloemen aan Ria en Willem (onze helden,ze 

bestaan nog!) zal geven als hij de fiets van Ties op gaat halen. 
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Mountainbike tochten – Piet Hein 
De eerste van de 4 ATB-tochten in het seizoen 2015 2016 lijkt nog ver weg, maar nadert alweer met rasse schreden. 

De 4 tochten gaan gereden worden op de zondagen 1 november en 6 december 2015 en op de zondagen 3 januari 

(=NH-Langste) en 31 januari 2016. 
Bij de ongeveer 60 helpers bij de 4 tochten vinden mutaties plaats. Erbij komen graag zelfs, maar soms moet er ook 

afgehaakt worden. Vok Bakker bijvoorbeeld moet helaas gaan stoppen. 

We hebben alle helpers/vrijwilligers hard nodig. Ik weet dat het iedereen  veel voldoening geeft. Willen de 

sectorhoofden nu al aub nieuwe helpers proberen te polsen? Misschien een buurman/vrouw of (klein)zoon? 
En  mochten zich nieuwe helpers  willen aanmelden  (of heeft u al eerder aangegeven te willen helpen) meld u zich 

dan aub nogmaals aan bij Sander of bij mij. Misschien is uw naam per ongeluk nog niet op de helperslijst 

bijgeschreven. We zijn per slot van rekening allemaal maar vrijwilligers. 
In september krijg ik een stapeltje van de nieuwe kalender Noord-Hollandse ATB-tochten voor het winterseizoen 

2015-2016 in handen. Dan ben ik van plan in die maand een datum te prikken om die kalenderfolders te verdelen 

onder de sectorhoofden en meteen samen met hen de helperslijst te actualiseren. 
U hoort in de loop van september van mij. 

Piet Hein, email  p.horsten@quicknet.nl  of  06-27555525. 

Emailadres van Sander Meijer is sander.meijer@gmail.com  en mobiel  06-14898935 

 

Fors toegenomen recreatiedruk in het duingebied 
Sinds enkele jaren organiseert het PWN een klankbordgroep-bijeenkomst (jaarlijks 1 à 2x) waarin zo'n 12 
(vertegenwoordigers van) fietsers en wandelaars met elkaar in overleg gaan. Grootste doel is natuurlijk meer begrip 

voor elkaar kweken en wrijvingen proberen te voorkomen. Ik zal proberen de belangrijkste punten van dit gesprek 

onder leiding van Jan vd Meij (manager Natuur en Recreatie van het PWN) weer te geven. 
De voorgaande jaren kweet Rob Klop zich van z'n taak om TCAV te vertegenwoordigen. Vanmiddag (woensdag 19 

augustus) nam ik  namens onze club en ook namens mezelf  deel aan het gesprek.  

"Overall" neemt mountainbiken fors in populariteit toe. Niet alleen in Nederland, ook op de meeste bergpaden in 
Zwitserland is men tegenwoordig al bedacht op mountainbikers.   

Het PWN werkt aan een nieuwe beheernota waarin het beleid voor de komende 10 jaar naar voren moet komen. Er 

wordt het komend najaar wederom een nieuw officieel onderzoek gestart waarin het recreantengebruik van het duin  

wordt geïnventariseerd. Daarna volgen natuurlijk conclusies die het beleid gaan bepalen. 
Hinder wordt vooral in het weekend ervaren en vooral ook in geval van grote groepen ATBers.Het memoreren waard 

is het feit dat tussen 2003 en 2009 het gebruik door mountainbikers van het duingebied met maar liefst 65% is 

toegenomen. Hoewel de emoties bij wrijvingen wel eens hoog oplopen blijkt naast de toegenomen recreatiedruk 
gelukkig ook de verdraagzaamheid voor de mountainbikers toegenomen te zijn. Dat mountainbikers vanaf 2006 alle 

ochtenden (ook in het weekend) tot 10.30 uur op vele onverharde paden mogen fietsen is bij het merendeel van de 

recreanten bekend. 

Piet Hein 
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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 
 

A Bike Behind The “Dijk” 
Ir v/d Banstraat 14 Petten 
T: 0226-381367, E: info@beukersbikecentre.nl 
www.beukersbikecentre.nl 
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