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Van de voorzitter
Dames en Heren, Het valt niet mee met de maand april vaak koud en guur maar is er door jullie evengoed flink
gereden flinke opkomst bij de Noordkoptocht en de overige toerdagen. De belangstelling voor de Weesptocht was
mede door de harde wind gering en bij de Oranjetocht was het weerbericht niet geweldig maar er gingen evengoed
twee groepen van 10 deelnemers in de regen weg gelukkig bleef het bij een paar buien en wat ik begrepen heb( ik kon
helaas zelf niet mee) heel veel wind.
Ik heb zelf met de medeorganisatoren de overkoepelde bijeenkomst bezocht van de Stellingtocht van 3 september de
routes zijn bekend en zien er goed uit alle drie verenigingen moeten nog wel diverse puntjes op de i zetten maar dat
gaat vast wel goed komen met mensen als Rob Klop en Willem Tolman bij ons in huis.
Verder rijden we ook van het jaar weer de sponsortocht van de Rabobank en we hebben Peter de Laat bereid gevonden
om dit op zich te nemen, Peter bedankt voor je medewerking alvast.
Verder hadden we een uitnodiging ontvangen van de wedstrijdtak van Alcmaria Victrix om een avond bij te wonen
waarin een deskundige Peter Nieuwenhuis met heel veel bestuur- en fietservaring uitleg kwam geven hoe eventueel
om te gaan bij een fusie/ samenwerking en verbeteringen binnen een vereniging.
Ik denk persoonlijk wel een nuttige avond met de nodige discussies van beide kampen en we waren als toerclub als
vanouds weer goed vertegenwoordigd bedankt voor jullie belangstelling.
De komende weken staan er weer diverse leuke tochten op het programma o.a. de Duinrand &Wassenaartocht op één
dag de Haarlemmermeertocht en de voorjaarsklassieker met als verste punt Loenen aan de Vecht.
Kijk goed op de toerkalender voor de vertrektijden deze zijn in de zomermaanden nogal verschillend.
De woensdagen blijven de vertrektijden zoals gewoonlijk om 8.30 uur. Veel fiets plezier.

Scan & Go bij steeds meer tochten
Bij steeds meer tochten kun je je laten scannen. In de kalender kom je bij tochten waar Scan & Go wordt aangeboden
het volgende symbool tegen:
. Zo zie je in één oogopslag bij welke tochten jij je barcode kunt laten scannen.
Waarom Scan & Go?
Met Scan & Go ga je sneller van start. Je hoeft geen briefjes meer in te vullen bij de inschrijftafel. Je laat je barcode
scannen en weg ben je. Tenminste, als je van tevoren ook betaald hebt via iDeal. Want anders moet je nog wel even
afrekenen aan de inschrijftafel.
Wie kunnen gebruik maken van Scan & Go?
1. Alle NTFU leden die een ledenpas hebben. Op je ledenpas staat een barcode
gedrukt. Neem je pasje mee naar de tocht en laat deze scannen.
2. Iedereen die zich van tevoren inschrijft voor de tocht via het online NTFU
inschrijfformulier. Na je inschrijving ontvang je een bevestiging per email
met daarop een barcode. Print deze uit en neem hem mee naar de
inschrijftafel. Wil je weten bij welke tochten dit mogelijk is? Zoek in
de kalender naar het volgende symbool:
gecombineerd met
.NTFUleden kunnen zowel hun ledenpas als de print laten scannen; de barcodes zijn identiek.
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Scan & Go en MijnNTFU
Heb je je laten scannen bij een tocht? Dan wordt, nadat de organisatie van de tocht de gescande barcodes naar de
NTFU heeft doorgestuurd, je kilometerklassement bijgewerkt in jouw logboek op mijnNTFU (www.mijnntfu.nl). Hier
kunnen enkele dagen overheen gaan.

RABOBANK Sponsortocht 2016
Deze fietssponsortocht is sinds een aantal jaren een begrip in de omgeving.
Een gezellige fietstocht waaraan honderden sportieve stichtingen en verenigingen meedoen.
Clubkas spekken en wel op
Zaterdag 11 Juni 2016.
Vertrek om 9.00 uur, lokatie nog niet bekend. Opgeven bij Peter de Laat telefoon 072-5335921, email PeterAns@Quicknet.nl

Theo Schilder Tweewielers; Koedijkerstraat 31;1823CR Alkmaar; Tel: 072 5112042

Stap vrijblijvend even binnen. Uw Reparatie is bij ons in goede handen !

Toercommissie vergadering

Op maandag 23 mei is er voor de TC leden en voorrijders van de diverse tochten een
toercommissievergadering aanvang 20.00 uur.
Besproken wordt hier de
toerkalender voor volgend
seizoen 2017, en wat verder ter
tafel komt.
locatie sportpaleis.
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Ken je die van die zeven man die naar Weesp gingen?
Zaterdag 16 april, dag van de Ronde van Noord-Holland, maar ook van de Weesp toer. Na een paar dagen mooi weer
zag het weerbericht er niet goed uit, harde wind en regenbuien. Zo’n weerbericht waarvan je denkt zullen we wel of
zullen we niet. Dus om half negen de telefoon gepakt en met Rob Klop overlegd wat doen we. Besluit: we verschijnen
aan de start en zien dan wel. Als het hoost, gaan we niet. De volgende morgen kwart over zeven wakker en zo waar
een dun zonnetje. Wel zwiepten de takken vervaarlijk heen en weer, maar droog. Buienradar geraadpleegd en die liet
één buienlijn zien.
Bij de start kwamen naast Rob en mijn persoontje nog vijf man opdagen, Pieter van de Terp, Jack Narold, Aad
Wolterman, Paul en blakend van strijdlust Piet Hein Horsten. Toch maar besloten om in ieder geval richting Weesp te
gaan en dus de vertrouwde route op te gaan. Het eerste stuk zij tegen en door de luwte van de Schermerdijk viel dat
niet tegen. Nog steeds een dun zonnetje met af en toe wat wolken. Bij de brug bij West-Graftdijk tijdens de draai
richting Spijkerboor werd ons een blik op Alkmaar gegund, een zwarte regenlucht, maar dat hadden we gehad. Tot
Purmerend hadden we alles voor de wind, dus dat schoot lekker op. Onderweg kwamen we nog een enthousiasteling
tegen in korte broek en korte mouwen, brrrr. Bij Purmerend overleg, “wat doen we”? Een bakkie bij Spijkerman of
door. Besloten om in Landsmeer een koppie te halen. Via de Overleek naar Broek in Waterland. Daar hadden we een
stuk de wind recht op kop. Was even hard werken. Richting Zunderdorp was het ook heftig en had ik een moeilijk
moment. Gelukkig sprong Jack bij. Via Amsterdam Noord het Noordhollands kanaal over en in Landsmeer een lekker
bakkie koffie. Daar waren we aan toe. Tijdens de koffie stelde Rob voor om via de route van de Stellingtocht richting
Nauerna te gaan en dan richting Alkmaar. Zo gezegd, zo gedaan. In het Twiske kwamen dezelfde man in korte broek
tegen, nu zagen zijn benen net zo blauw als zijn broek. Na de Den Uil brug in Zaandam, meteen rechtdoor richting
Westzaan. Op de dijk werden we nog getrakteerd op een fris buitje. Gelukkig na een kwartiertje weer droog. Bij
Westzaan nam Pieter de kop van me over. Piet Hein was niet kapot te krijgen en maalde lekker door. Richting
Krommenie zagen we in de verte een eenzame Alcmariaan voor ons uit rijden. Het duurde toch nog wel even voor
hem te pakken hadden. Na wat speculaties “wie zou het zijn?” Het lijkt Ties wel, nee toch niet, ja toch wel “hij draait
zijn knieën naar buiten. Bij het stoplicht bij de Provinciale Weg hadden we hem te pakken. Het ging weer beter; hij
was bij Van Assema in Haarlemmerliede geweest. Een aardige trap in je eentje tegen wind. Het laatste stuk is hij met
groep mee gereden. Terug in Alkmaar 101 kilometer op de teller. Ondanks m’n tegenzin van de vroege ochtend, toch
een lekker dagje gehad. De zeven man gingen dus niet naar Weesp, maar naar Landsmeer en kwamen uitgewaaid weer
thuis.

Oranjetocht
Na de Weesp toer van de vorige week waren de weersverwachtingen voor de Oranje tocht wederom niet best. Om
kwart over zeven ’s ochtends eerst maar eens uit het raam gekeken, zowaar een zonnetje. Dus naar de Sportpaleis en
ingecheckt. Met Rob Klop en Piet Hein Horsten op kop vertrokken richting Broekerhaven. Nog geen tien minuten
onderweg werden we getrakteerd op een ijskoude regenbui. Bij de Nollenbrug was de verleiding groot om linksaf te
draaien, richting de warme kachel. Ik heb de verleiding getrotseerd en toch door gereden. Gelukkig werd het droog.
Met de wind op de kant werd vooraan flink vaart gemaakt. Via de Wogmeer en Spanbroek draaiden we richting
Wadway en Wognum. Er was ene meneer Garmin mee, die iets andere ideeën over de route had, maar aangezien die
niet op de ledenlijst staat hadden we daar even lak aan. Ergens in Binnenwijzend was het wondermiddeltje van Piet
Hein uitgewerkt en nam Pieter van de Terp de kop over. Dankzij het strakke tempo van de mannen, mooi op tijd aan
de koffie bij onze adverteerder “De Woeste Hoogte”.
Tijdens de koffie vertelde Aad Wolterman dat hij bij mooi weer op zaterdag meerijdt. Ik weet niet wat hij onder mooi
weer verstaat. Ik heb hem twee keer op zaterdag gezien en twee keer koud en winderig, maar goed het kan alleen maar
beter worden. Piet Hein opperde nog om onze Aart op kop te zetten onder het motto “oude knollen moeten eerst af”.
Uiteraard een geintje. Diep respect voor onze nestor, die zelf zei “Ik rij aan de goede kant”. Toch heeft hij deze, zeker
niet makkelijke rit, mooi
uitgereden. Terug naar
Alkmaar zette het van ouds
beproefde duo Rob Klop en Jan
Dekker op kop.
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Op het eerste stuk terug leek het we een klein
beetje voor de wind hadden. Een illusie, waar we
na Hoorn hardhandig van af geholpen werden.
Het was, toen richting Beets draaiden, weer
gewoon zij tegen en niet te zuinig. Gelukkig
bleef het wel al die tijd droog. Piet Hein zorgde
dat meneer Garmin bij de les en de groep op de
route bleef. Zo hebben we de route dus met al
zijn lusjes volbracht. Bij de Omval vond ik het
welletjes en heb samen met Jack de kortste weg
naar huis genomen. Mannen op kop bedankt!

Piet Hein: Toch maar een klein excuus naar Hans dat we de heenreis naar De Woeste Hoogte anders gereden hebben
dan gepland. Het kwam (onder andere) doordat ik de gekregen route van Hans niet had bestudeerd en misschien ook
door de regen de eerste 20 minuten. Ik moet zeggen dat ik er niet rouwig om ben dat we op het traject naar de Woeste
Hoogte toe ruim 10 km minder hebben gefietst dan de geplande route aangaf. Dit stuk reden we 51,5 km. Het is het
paarse lijntje in de bijlage. Na de Woeste Hoogte reden we exact de geplande route, want … route=route! Dat was 59
km; in totaal dus 110,5 gereden km’ers.

Alkmaar – Hamburg voorinformatie – Anjo Douma
Het is nu, met 6 graden op de thermometer en windkracht 5 uit het noordwesten, moeilijk voor te stellen dat we over
anderhalve maand met 23 graden en zuidwestenwind in de rug naar Hamburg toeren. Maar het schiet al wel op.
We zijn weer druk bezig met de
voorbereidingen. We moeten alle afspraken
die we voor de overnachtingen, de lunch en
de koffiepauzes hebben gemaakt weer
bevestigen. We willen natuurlijk niet voor
verrassingen komen te staan. Ook moet er
een beddenplan worden gemaakt, wie slaapt
in welke kamer, hoeveel bedden zijn er per
kamer, kunnen we ter plekke betalen, kunnen
we pinnen, of moeten we vooraf al geld
overmaken.
Tijdens de verkenningstocht hebben we al
geconstateerd dat we niet altijd kunnen
pinnen, dat men niet allemaal on line is. Het is het gevolg van het feit dat we vooral door het Duitse platteland fietsen.
Weinig horeca en/of vrij kleine bedrijven. Wees alleen gerust, alle dagen hebben we overnachting en we kunnen altijd
voorzien in lunch- en koffiepauzes.
We komen ongeveer drie weken voor vertrek met een volledig informatieprogramma van vertrektijd tot
routeprogramma, bezichtigen, kamerindeling e.d.
We hopen dat jullie allemaal voor 1 mei a.s. betaald hebben. Per 15 mei moeten we al onze eerste betalingen
verrichten voor overnachtingen en bezichtigingprogramma’s.
-

Wat gaan we zien:
Een rondrit en een rondvaart door Hamburg en de Hamburgse havens
Een bezichtiging van de Meyer Werft, de grootste cruise schip bouwer ter wereld, gelegen aan een “sloot”.
Veel platteland met heel veel groen en kleine dorpen
De Elbe Radtour door het grootste fruitteeltgebied van Duitsland.
Wat wordt de route:
De eerste dag fietsen we over de Markerwaarddijk naar Kampen, Genemuiden en Zwartsluis. (ca. 130 km)
De tweede dag fietsen we door het grensgebied van Drenthe en Overijssel naar het Duitse Meppen . (ca. 130 km)
Op de derde dag staat Papenburg met de Meyer Werft op het programma, we fietsen door het Eemsgebied. (ca. 70 km)
Vanuit Papenburg gaat het via Frysoythe eerst naar het oosten, om vervolgens door het Noordduitse platteland
noordelijk af te buigen richting Bremen Vegesack. (ca. 130 km)
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-

De vijfde dag fietsen we in het rivieren en duin- en veengebied tussen Weser en Elbe naar de kustplaats Cuxhaven en
naar de monding van de Elbe. In Otterndorf overnachten we. (ca 130 km)
Na Otterndorf is het nog 120 km naar Hamburg. Daar overnachten we twee dagen. De laatste dag is de bezichtiging
van Hamburg.
De laatste dag staat de bus van van Diepen weer klaar om ons naar Alkmaar te brengen.
De totale tocht is ongeveer 800 km lang. We gaan er van uit dat iedereen die lengte tegen die tijd aan kan. Zoals jullie
weten houden we een toeristengemiddelde aan.

Kom naar de technische avond en
leer alles over het perfect onderhouden van je fiets!
Tijdens onze technische avonden leer je onder begeleiding van onze ervaren en deskundige
fietstechnici alles over het perfect onderhouden van je eigen fiets. Van het afstellen van de
remmen tot het snelst verwisselen van je banden. Ook kan je advies krijgen over het aanschaffen
van een fiets.

Wanneer?
Vrijdagavond 13 mei

Waar ?
Bike Action Alkmaar
Korte Vondelstraat 8
Alkmaar

Programma
Vanaf 19.45 uur ben je van harte welkom en staat de
koffie, thee of fris voor je klaar. Om 20.00 uur starten
we de technische avond met het op professionele
wijze reinigen van je fiets. Vervolgens leer je onder
leiding van onze fietstechnici hoe je de lagers,
spaken, wielen en kabels controleert en hoe je je
eigen fiets het best kunt onderhouden. De technische
avond duurt tot +/- 22.00 uur.

Wat heb je nodig?
Het enige dat je mee moet nemen is je eigen fiets.
Om iedere deelnemer de aandacht te kunnen geven die nodig is, kunnen we per avond maximaal
10 deelnemers ontvangen. Dus schrijf je nu snel in via info@bikesports-trainingen.nl
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Verjaardagen mei en juni 2016
11 mei
12 mei
16 mei
18 mei
23 mei
25 mei
31 mei
31 mei

Paul Vermeulen
Peter Bras
Monique Andriessen
Yolanda Kramer-v. Rhoon
Wim Deelen
Roelof Wieringh
Karel de Boorder
Annelies v.d. Land

01 juni
07 juni
14 juni
17 juni
18 juni
23 juni
25 juni
25 juni
28 juni
29 juni
30 juni

Jorien Aarsen
Frans van der Heijden
Ad den Ouden
Miranda Reus
Miranda Wolterman-v. Bellen
Jan Geert v.d. Bijl
Truus de Maaré
Ferry de Ronde
Hans Bos
Ties de Groot
Rinke de Hoop

Allemaal van harte gefeliciteerd
Met jullie verjaardag!

Toerprogramma Mei 2016
DATUM
ZO 01
ZA 07
ZA 07
ZO 08
ZA 14
MA 16
ZA 21
ZO 22
ZO 29

NAAM VAN DE TOCHT
DE ZONDAGPLOEG
DUINRANDTOCHT
ALKMAAR-WASSENAAR
ZONDAGPLOEG - Moederdag
RONDJE HAARLEMMERMEER
PINKSTERDAGPLOEG
VOORJAARSKLASSIEKER
DE ZONDAGPLOEG
DE ZONDAGPLOEG

SOORT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT

AFSTAND
NTB
90 KM
145 KM
NTB
140 KM
NTB
160 KM
NTB
NTB

STARTTIJD
9.00
8.00
8.00
9.00
8.00
9.00
8.00
9.00
9.00

STEMPELTAFEL
Cees / Peter
Piet Hein / Jack N.
Jack N. / Piet Hein
Cees / Peter
Hans Bos
Cees / Peter
Nico K / R. Bakker
Cees / Peter
Cees / Peter

SOORT
GT
GT
GT
GT
GT

AFSTAND
110 KM
180 KM
NTB
165 KM
NTB

STARTTIJD
7.30
7.30
9.00
8.00
9.00
NTB

STEMPELTAFEL
Rob K. / J. Dekker
W. Tolman / R. Makkus.
Cees / Peter
NTB
Cees / Peter
Anjo/ Anton/ Willem de M

Toerprogramma Juni 2016
DATUM
ZA 04
ZA 04
ZO 05
ZA 11

ZO 12
ZA 18

NAAM VAN DE TOCHT
ENKHUIZERTOCHT
MARKERWAARDTOCHT
DE ZONDAGPLOEG
RONDJE STAVOREN
DE ZONDAGPLOEG
t/m ZA 25e JUNI, ALKMAAR-HAMBURG
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Bekend adres, Bekend gezicht….John staat weer als vanouds voor u klaar!
Openingstijden
Maandag
: Gesloten
Dinsdag
: 09:00 – 18:00
Woensdag : 09:00 – 18:00
Donderdag : 09:00 – 21:00
Vrijdag
: 09:00 – 18:00
Zaterdag
: 09:00 – 17:00

Zilverstraat 8
1811 DH ALKMAAR
072-5823247
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Openingstijden
Maandag: 13:00 – 18:00
Dinsdag:
09:00 – 18:00
Woensdag: 09:00 – 18:00
Donderdag: 09:00 – 21:00
Vrijdag:
09:00 – 18:00
Zaterdag: 09:00 – 17:00

Vondelstraat 82, 1814 AC, ALKMAAR; 072-5158538

“DE PLACE TO BE voor al uw fietsen en benodigdheden
Stap vrijblijvend even binnen. Uw Reparatie is bij ons in goede handen !

Een koude zondagsrit – Truus de Maaré
Slechte weersvoorspellingen en ook nog koud op deze zondagmorgen. Twijfelend of ik wel zou gaan fietsen!! Willem
moest bij de atletiekvereniging NOVA helpen met een hardloopwedstrijdje dus ik moest er alleen op af. Tijdens het
wordfeud spelletje wat ik met Cor Kliffen speel had ik hem geschreven dat ik ging fietsen deze zondag, mits het droog
weer was. En het was nog droog om kwart over 8. Dus voor mijn gevoel moest ik naar Alkmaar. Halverwege Bergen
werd ik ingehaald, en ja hoor, Cor die had ook zijn fiets van stal gehaald. Bij de kantine aangekomen was het enorm
druk. Rommelmarkt. Maar in de kantine zaten waarachtig al heel wat fietsmaatjes. En tot onze grote vreugde kwam
ook Anjo aanzetten. Totaal waren we met 17 man/vrouw. Met Cees en Cor op kop vertrokken we richting
Callantsoog. In Bergen aangekomen zijn we door de bossen gaan fietsen. Maar dat begint gelijk met een fikse heuvel.
Voor Anjo dus een beetje te zwaar. Cees,die berensterke fietser greep Anjo in zijn lurven en sleurde hem zo de
heuvels over. Al snel het bos uit, was er een lekke band van Jan Kuiper. Cees onze bandenplakker van de zondagritten
stond meteen klaar om Jan te helpen. We waren net weer gestart en ja hoor, weer een lekke band. Nu was Lida de
klos. Sam heeft samen met Cees deze tweede lekke band verwisseld. Helaas daar bleef het niet bij. Marijke,die de dag
daarvoor mee had gedaan aan de Ronde van Noord Holland (in haar eentje) riep als derde persoon LEK.(fijn he
Marijke dat wij een Cees in ons midden hebben)
Maar nu was het niet leuk meer. Want er kwamen gelijk dikke hagelstenen naar
beneden. Dan sta je daar met zijn allen onder aan de Hondsbossche zeewering.
Ons doel was geweest om naar Callantsoog voor de koffiestop te gaan. Maar met
al dit oponthoud en het koude weer besloten we maar om naar Sint Maartenzee te
gaan. Iedereen die niet kon assisteren met het vervangen van de band werd door
gestuurd naar de koffietent. Nou dat wilde we wel want we waren ondertussen erg
koud geworden. Gelukkig was het aangenaam warm binnen.
Maar nu komt het, na een vrij lange koffiepauze wilden we weer op de fiets
stappen en wordt er weer geroepen LEK. En weer was het Marijke. Haar band
stond weer leeg. Er zat nog een steentje in haar buitenband. Ik snap het wel, die
band moest natuurlijk gauw verwisseld worden vanwege de hagelbui en dan kan het
wel eens fout gaan. Arme Cees, dat was band 4. Nou ja voor alle anderen fietsers
was het niet zo een grote straf om nog even te stoppen met fietsen want we stonden
nu volop in de zon en ze hadden grote lol. Lida in hun midden dus dat wilde wel.
Oke, ook deze band werd verwisseld en met goeie moed stapten we allemaal weer
op. Anjo had het voorstel om via de Stolpen en dan richting Dirkshorn naar huis te
gaan. Niet die eeuwige Ruigeweg. Maar toen kwam ik in opstand.
Zag het al zitten. Onderweg nog 4 lekke banden en dan nog een grote omweg naar huis. Ik wilde wel de kortste route.
En nu komt het, Anjo reed lek. Stonden we weer met zijn allen naast de fiets. Gelukkig was het tevens de laatste lekke
band voor deze dag. Via de kortste route zijn we terug richting Alkmaar gegaan. Dit was een zondag met weinig
kilometers. Een dag die we niet gauw zullen vergeten.
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Beste Leden,
In onze toerkalender is toch een foutje geslopen
rechtsonder staat vermeld:Voor tochten op de
woensdag en zaterdag zijn de starttijden 8.30 uur,
daar had moeten bij staan ingaande zaterdag 2
april, onze excuses daarvoor.
Dus vertrektijd in de maand maart is zowel op de
zaterdag als op de woensdag nog om 9.00 uur

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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