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Van de voorzitter
Zo de maand mei zit er inmiddels ook weer op van redelijk goed weer tot zeer mooi met mooie tochten zoals
Wassenaar / Haarlemmermeer en de Voorjaarsklassieker. Ook heeft een flinke groep leden een van de Giro etappes
gereden in Apeldoorn en als vanouds ook natuurlijk de echte fanaten de Elfstedentocht dit jaar onder zeer erbarmelijke
omstandigheden.
Komende maand staan weer de Markerwaardtocht van 185 km en als alternatief als je dat te ver vind een route van
110 km ook gaan we dit jaar weer een keer naar Stavoren zie hiervoor stukje onder het programma maand kalender
juni en uiteraard de grote trip naar Hamburg waar zo'n 30 leden zich voor hebben aangemeld als ik zo de organisatie
beluister wordt het weer een geweldige uitdaging.
Inmiddels is de Toercommissie weer bijeen geweest en daarin is alweer het kalenderjaar 2017 besproken, ook kwam
ter spraken de diverse groepen met daarbij de behorende snelheden.
Ook werd er een klacht van een van onze leden besproken, hij had tijdens het rijden
geconstateerd
dat er een van de deelnemers zijn telefoon ook wel belangrijk vond en had denk ik
zeer terecht hierbij een onveilig gevoel dus laten we afspreken je telefoon alleen mee
voor nood en mocht je een keer een belangrijk telefoontje verwachten geef het even
aan bij de voorrijders dan stoppen zij gewoon even.
Een ander aandachtspunt binnen de groepen is en wat ook irritaties geeft is dat als de
voorrijders stoppen bij kruispunten/stoplichten e.d. dat er steeds wel deelnemers zijn
die het nodig vinden om er om heen te rijden en deze moeten zich dan weer
hergroeperen wat op smalle fietspaden een lastig iets is en dan nog maar niet te
spreken over eventuele ernstige gevolgen bij oversteekplaatsen blijf gewoon op je
plek en volg de instructies op van de voorrijders maar blijf uiteraard hierbij zelf
ook attent.Ik wens jullie in de maand Juni ontzettend in het bijzonder de groep
naar Duitsland veel fietsplezier.

Duinrandtocht
Een heel leuke tocht van 90 km waarvan de organisatoren PietHein en Jack zelfs
een muzikant hadden ingehuurd alleen viel het wat tegen dat Aart en Ties zo
stijfjes bleven zitten al moet ik zeggen ze zongen goed en waren moeilijk weer op
de fiets te krijgen.

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 IJsbaan de Meent.
Opgeven bij Peter de Laat,
telefoon 072-5335921,
email Peter-Ans@Quicknet.nl
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Theo Schilder Tweewielers; Koedijkerstraat 31;1823CR Alkmaar; Tel: 072 5112042

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

Duinrandtocht – Truus de Maaré
Vanmorgen een groot aantal fietsers op de wielerbaan. Ze hadden er allemaal zin in denk ik.
Ook de tocht Alkmaar Wassenaar stond voor deze dag op het
programma.
In de kantine voor het vertrek hield Hans even een woordje.
Mensen denk erom, diegene die naar Wassenaar fietsen pas
vooral goed op, op de fietspaden in de duinen na Zandvoort.
Op deze mooie zonnige dag zal het vast heel erg druk zijn.
Dus denk erom in de bochten achter elkaar . In drie groepen
vertrokken we vanaf de wielerbaan. De A en B groep samen.
Daarna de C groep die zich in tweeën splitste, negen man naar
Wassenaar en de andere dertien gingen de Duinrandtocht
doen.Daar was ik dus bij, Willem ging achter Jack aan naar
Wassenaar.Op naar Penningsveer voor de koffie.
Heen over de sluizen en terug met de pont Buitenhuizen.
Onderweg nog prachtige Tulpenvelden gezien. Een lust voor
het oog.
De route was anders dan vorig jaar. Maar gelijk ook nog veel
mooier. We fietste vlak voor de koffiestop over
een prachtig smal fietspad waar heel veel wandelaars
liepen. Die liepen de
vierdaagse van Haarlem. En natuurlijk gingen die
mensen ook een bakkie doen bij café van Assema.
Het was daar erg druk. Niet getreurd. De bediening had
het allemaal heel goed geregeld. Het liep allemaal
voorspoedig. Alleen konden we als groep niet bij
elkaar zitten vanwege die drukte. Op de terugweg bij
de pont zagen we tot onze grote verassing een
Alcmariaan van de pont afkomen. Was Peter de Laat,
die in zijn eentje een route aan het verkennen was.
Bij onze groep is het allemaal prima verlopen. Gelukkig
geen valpartijen. Bij de groep van Jack waar Willem
mee fietste ging het ook goed. Hoe het met de snelle
ploeg is gegaan weet ik niet.
Op het moment dat ik dit schrijf wordt het rondje
Haarlemmermeer gefietst. Helaas is de temperatuur heel
erg gezakt van boven de twintig graden naar tien / twaalf
graden. En er vallen af en toe regen druppels. En zonet werd ik door Aart gebeld
,die heeft samen met Ties naar Hoenderdaal gefietst. Vonden net zoals ik de afstand te lang voor deze dag vol slechte
weervoorspellingen.
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Verslag Noordkoptocht 2016 – Ruud Bakker
Zaterdag ochtend 9 april

2016 heeft Hans Bos de kantine bij de wielerbaan open gedaan.
Rond acht uur zat Aart achter het grote boek om de namen te
noteren van de deelnemers aan de Noordkoptocht 2016.
Dankzij het mooie weer hadden we een opkomst van
ongeveer 35 leden. We reden met twee groepen en het was de
bedoeling dat we gelijktijdig koffie zouden drinken bij de
koffiestop LandsEnd. Rond 8:30 vertrok de eerste groep en
ongeveer een kwartier later de tweede groep. Helaas kon
Hans Bos niet mee. Hans heeft de kantine gesloten en het
hek voor de wielerbaan op slot gedaan. We zijn toen met de
tweede groep richting Den Helder gereden. In Schoorl ter
hoogte van de Fixet was de weg opengebroken. Harm heeft
in Schoorl de kop even genomen. We zijn even langs Harm
zijn huis gereden. Daarna zijn we de Damweg overgestoken
en op het fietspad rechtsaf geslagen. Vervolgens gingen we direct weer linksaf en
zodoende zijn we met een klein ommetje en zonder oponthoud weer op de route
terecht gekomen. In de ochtend was er weinig wind maar de wind die er was hadden we in de rug. De tocht
verliep voorspoedig en de groep die als eerste vertrok hadden we ter hoogte van Schoorl in zicht. Ter hoogte
van Callantsoog op het moment dat we de eerste groep zouden passeren reed Rudie lek. Helaas waren Nico
Kuilboer en Ton Vreeker niet van de partij dus duurde de bandenwissel even langer dan gebruikelijk. Na
enig oponthoud hebben we de route vervolgt. Door het mooie duingebied bij Den Helder. Vlak bij Den
Helder liepen er veel wandelaars in het duingebied. Ter hoogte van de razende bol zijn we rechtsaf geslagen
en reden we langs de kust richting de koffiestop bij LandsEnd. Op dat punt hebben we, al fietsend, met z'n
allen nog een prachtige balade gezongen. Vlak voor LandsEnd had Rudie last van een leegloper. Kennelijk
was de oorzaak van de eerste lekke band onvoldoende verholpen. Tijdens de koffie heeft Rudie de
buitenband grondig geïnspecteerd en de oorzaak van de eerste lekke band weggenomen. Na de koffie
hebben we Den Helder achter ons gelaten en zijn we langs het fietspad van de Helderseweg richting
Touwslagersweg gereden. Op het veld van Zeemacht waren twee voetbalelftallen aan het inschieten voor
een wedstrijd. Er was inmiddels iets meer wind gekomen en deze hadden we op de terugweg veelal schuin
tegen en soms helemaal tegen. Gelukkig op de Korte Ruigeweg, het stuk tussen de Korte Ruigeweg en de
Ruigeweg en op de Ruigeweg zelf hadden we minder last van de wind. Op de Ruigeweg zagen we op zeker
moment iemand in een TCAV shirt rijden. We dachten wellicht iemand uit de eerste groep. Toen we
dichterbij kwamen bleek het Ties te zijn die voor zichzelf een
rondje reed. In Schoorl
verliet Harm als eerste de groep waarna John in Bergen
richting
huis ging. Zo dunde de groep langzamerhand uit tot een
handje vol rijders die rond 13:45 weer terug bij de
Wielerbaan waren. Al met al was het een mooie tocht. De
opkomst was goed, het was mooi weer en de tocht verliep
voorspoedig en volgens plan. Ik hoop dat een ieder veel
plezier aan de tocht heeft beleefd en dat we volgend jaar
weer in grote getale kunnen deelnemen aan de
Noordkoptocht editie 2017.
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Het gevoel van . . . . . een Klassieker – Jack Narold
Limburgs Mooiste op zaterdag 21 mei 2016
Het begint allemaal bij ruim van te voren in te schrijven, anders is het moeilijk plannen voor
de datum. Als dat gebeurt is, dan moet je trainen, uren maken op je racefiets, zorgen dat de
conditie in orde is voor het ultieme moment! Dan je voorbereiding, hoe laat wil je starten,
wat doe je, neem je een overnachting of niet en welke afstand ga je rijden?
Dan komt de datum dichterbij, wordt een beetje nerveus, is je fiets in orde, ben je zelf oké
en zorgen dat je op tijd naar bed gaat, vroeg opstaan en alles klaarmaken. Half wakker
moet je beginnen te denken, lastig, heb ik dit wel en genoeg eten en drinken, kortom de
zenuwen beginnen een rol te spelen! Geld genoeg mee, auto klaar, kleding in orde en nog
even denken, o jé mijn helm nog vergeten, pasje mee enz. Om half 4 begin ik te rijden,
prima weer, heel rustig op de weg en schiet lekker op, bij Eindhoven even stoppen,
broodje en koffie nuttigen en weer verder! In Heerlen gekomen wordt ik gedirigeerd naar
Parkeerplaats P3, onthouden, want anders weet ik niet meer waar ik sta! Om kwart over 6
pak ik mijn spullen, bandje bijpompen, niets vergeten, ga naar de start! Groot plein in
Heerlen, veel tenten en kramen, alle papieren in orde en om half 7 start ik, na 2 kilometer
nog even de rode label om en gaan met die banaan. Rustig op de weg nog, nog niet veel
fietsers, schiet lekker op, na 38 kilometer al de eerste ravitaillering, binnen de 2 uur. Pak
snel een banaantje, koek en krentenbol en ga door, te vroeg om te stoppen. Na een aantal
pukkels kom ik boven bij de volgende, zie de uitstalling van een koek en zopie tent,
besluit ook maar even te eten, wordt mooi weer en ben er wel aan toe! Verder gaan en
kom door Mesch, heel druk en weer een
ravitaillering, ik ga door want heb net
gegeten richting Slenaken en de Vaalserberg via de Duitse kant.
Richting Aken en Bocholtz weer de grens over richting België waar de
wegen erg slecht zijn, oppassen geblazen bij afdalingen. Via Mesch en
Geertruid naar Meerssen en richting Valkenburg. Niet de Cauberg op,
maar de Holleweg en de Dodemanweg, dat is een beste pukkel zeg. Gaat
nog prima, 1 keer de ketting eraf, maar het schakelen gaat prima, dus
houden zo. Rond 1 uur weer even pauze en ga door naar de laatste
controlepost rond half 4. Als je denkt dat je het heb gehad, dan komen er
nog 4 pukkels aan, de Kruisberg en de Eyserenbosweg en dan naar
Voerendaal de Vrakelberg, wat een kreng is dat, de pijp is wel leeg hoor,
maar toch fietsend naar boven, nergens afgestapt. Na de laatste pukkel is
het 8 kilometer heerlijk uitrijden door diverse dorpjes en vals plat naar beneden, geweldig! En om half 5 komt de
Finish in zicht en hoor ik de muziek, eindelijk binnen, prachtig weer gehad en blij dat het erop zit.

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
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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)
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.
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Verjaardagen juni en juli 2016
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

02 juli
03 juli
03 juli
07 juli
11 juli
14 juli
14 juli
17 juli
19 juli
21 juli
26 juli

Annie Peppelenbos
Sam Krom
Rob Klop
Cor Kliffen
Robert Makkus
Paul Burema
Rudi Twisk
Klaas Roos
Jaap Molenaar
Vincent Dekker
Harold Theurer

Allemaal van harte gefeliciteerd
Met jullie verjaardag!
\

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

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 Juli 2016
DATUM
ZA 02
ZA 02
ZO 03
ZO 10
ZA 16
ZO 17
ZO 24
ZA 30
ZO 31

NAAM VAN DE TOCHT
e
t/m ZO 10 JULI, COLLENTOCHT
WIERINGERTOCHT
DE ZONDAGPLOEG
DE ZONDAGPLOEG

Aart Slegh Tocht + Pontkosten
DE ZONDAGPLOEG
DE ZONDAGPLOEG
RONDJE AMSTERDAM
DE ZONDAGPLOEG

SOORT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT

AFSTAND
140 KM
NTB
NTB
170 KM
NTB
NTB
120 km
NTB

STARTTIJD
NTB
8.00
9.00
9.00
7.45
9.00
9.00
8.00
9.00

STEMPELTAFEL
Ruud Bakker
Peter de L. / Cees A.
Cees / Peter
Cees / Peter
Peter D. /
Cees / Peter
Cees / Peter
Jack N. / Anton van N.
Cees / Peter
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Clubrit Rondje Stavoren – Hans Bos
Zaterdag 11 juni vertrek 8.00 uur sportpaleis open 7.30 uur, koffiestop
opties naar Zingende Wielen via Anna Powlona circa 50 km. Optie 2
Zurich 83 km. Kortste afstand naar Stavoren 112 km uitgaand van een
gemiddelde van 25 en met een koffiestop van 30 minuten zouden we om
circa 13.00 uur in de haven van Stavoren arriveren vertrek boot 14.10 uur.
Afhankelijk van de wind en eventueel pech onderweg kunnen we nog een
leuk lusje rijden in Friesland.
Prijs overtocht persoon 11.00 en fiets 5.30 euro.
Prijs bij 20 personen 8.50 en fiets 4.50 ,, .
Besparing 3.30 euro is misschien handig om gepast geld mee te nemen.
Terugkomst in Alkmaar circa 17.45 uur.
Mochten de weersomstandigheden niet gunstig zijn op de dag zelf, dan
besluiten we om een andere tocht te gaan rijden met regen in de lucht en
veel wind is er weinig aan naar Stavoren.

Experiment tot 1 juli. Op zondagtempo fietsen op
woensdag- en zaterdagochtend.
Op verzoek van een aantal leden is in het bestuur en de toercommissie gesproken over de wens van een aantal leden
om op woensdag en zaterdag met de zgn. C groep een lager tempo te fietsen. Deze leden zijn nu aan het afhaken
omdat ze het huidige tempo niet of nauwelijks meer kunnen of willen volgen.
Bestuur en toercommissie, met daarin alle wegkapiteins, zijn van mening dat dit niet zou mogen gebeuren. Daarom
gaat met ingang van woensdag 1 juni a.s. een proef in om op de woensdag- en zaterdagochtend met de C groep met
een zondagochtend tempo te starten. Het gaat hier in de eerste plaats om samen uit, samen thuis, plezier en
gezelligheid onderweg en tijdens de koffiepauze.
Waarom een proef? De club ziet in dat er behoefte is aan een groep die langzamer en voor plezier fietst. Bovendien
worden we ouder. Aan de andere kant zijn er misschien ook leden in de C groep die geen langzamer tempo willen
fietsen. We gaan dat na de proefperiode evalueren.
Leden uit de C groep met de wegkapiteins Rob Klop en Jan Dekker hebben de keus om als je sneller wit fietsen te
kiezen voor de B groep van Hans Bos. Als je wel eens wilt zien of het langzamer tempo in de proefperiode bevalt,
dan ga je gewoon mee en heb je altijd de gelegenheid om van mening te veranderen. Na 1 juli evalueren we dan met
alle betrokkenen of de C groep met zondagochtend tempo bevalt. Daarna wordt een definitief standpunt ingenomen.
Wat wordt het tempo? Vergelijkbaar met de zondaggroep in voor en tegen wind houden we rekening met elkaar en
moet iedereen bij voor- en tegen wind meekunnen.
Wat wordt de afstand? Gewoon, zoals altijd 90/100 km per tocht.
De start is gewoon om half negen, zoals altijd, terugkomst voor half twee.
Het bestuur en de toercommissie hopen dat iedereen mee wil doen en zich op de woensdag- en/of zaterdag bij vertrek
meldt is. Zowel met de C groep als met de zondaggroep zullen de leden over deze verandering worden geïnformeerd
met de uitnodiging om in ieder geval tijdelijk mee te doen.
Het experiment duurt in ieder geval tot 1 juli. Misschien dat deze datum nog iets verschuift omdat een grote groep ook
al een volle week weg is naar Hamburg.

Namens bestuur en toercommisie.
Jo Dekker kan niet mee naar Hamburg. Hij is in Callantsoog geschept door een auto. Diverse getuigen hebben
het voorval gezien en de bestuurster van de Duitse auto heeft haar schuld bekend. Jo heeft twee nekwervels gebroken
en zit zes weken met een kraag om, daarna nog revalideren. Spijtig dat dit Jo nu voor de tweede keer overkomt.
Wij wensen Jo Dekker veel sterkte en een voorspoedig herstel.
Omdat Jo dekker door zijn ongeval nu niet meer kan met de rit AlkmaarHamburg is er een plaats vrijgekomen. Wie O wie heeft er interesse om
deze open gevallen plaats op te vullen? De rit naar Hamburg zal
plaatsvinden van 18 juni t/m 25 juni, de kosten bedragen € 640.
Alles is incl. behalve de drankjes bij het diner!
Ben je geïnteresseerd laat ons dan weten en bel met 06 57328054
Anton van Nimwegen
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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 6
1811 DH ALKMAAR

Tel. 072-823247
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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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