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Alcmaria Victrix in het hartje van Noord-Holland voor gezellig fietsen! 
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Stukje van de voorzitter - Hans 
Daar het jaar 2017 er weer bijna op zit, een kleine terugblik van het afgelopen seizoen, wat overigens best een 
lastige aanloop kende. 

Allereerst de fusieperikelen, na een lange voorbereiding zou er uit eindelijk gestemd gaan worden over een 

eventuele fusie met Wielervereniging Alcmaria Victrix. Hoe lagen de verhoudingen voor of tegen en hoe zouden 
de leden er mee omgaan, zou er daarna geen tweespalt ontstaan na de uitslag, het leidde tot felle discussies 

tijdens de jaarvergadering. Maar daar er geen meerderheid van leden aanwezig was, was een 2de stemming 

vereist, wat uiteindelijk uitmondde in het niet doorgaan van de fusie. 

Gelukkig bleef de tweespalt uit, al blijft de vraag of er genoeg draagvlak is voor onze vereniging, gezien de vele 
vrijwilligers die nog steeds opstaan, heeft het bestuur er voorlopig het volste vertrouwen daar in. 

Het bestuur dat overigens in de zelfde bezetting is doorgegaan, alleen heeft Robert Makkus het secretariaat van 

Sander Meijer overgenomen. En Sander vertegenwoordigd de TC en onderhoud de website die bijna klaar is met 
de nieuwe layout, het toont een stuk frisser dan voorheen en kunt u het clubblad voortaan op de website openen 

mede met dank aan Klaas Roos en Jan Geert van der Bijl. 

De opkomsten van onze toertochten zowel bij de zondag en de woensdag en zaterdag groepen waren redelijk tot 
goed helaas troffen we het bij de georganiseerde tochten het vaak niet met het weer bij het vertrek. 

De Stellingtocht mede door ons georganiseerd is mede door onze vrijwilligers goed verlopen en heeft ruim € 

500.00 meer opgebracht als in medio oktober aan mij in eerste instantie is doorgegeven zie bijdrage in dit 

clubblad van Trudie Plomp van UWTC. 
Ook de driedaagse is heel goed verlopen en de meningen van diverse tegenstanders van twee groepen kwamen 

sommige leden er toch wel op terug, een pluspunt vonden zij dat de groep kleiner is en dat gaf toch wel een 

veiliger gevoel. 
Voor het komend jaar gaat de driedaagse naar Ruinen in Drenthe zie verdere voor info in dit clubblad. Helaas 

heeft de organisatie van de meerdaagse om al eerder aangegeven redenen afgezien van de tocht in 2018. 

De MTB (voorheen ATB) opkomst viel vorig seizoen erg tegen, er zijn tevens ook wat oud gediende als 

vrijwilliger gestopt, maar gelukkig kwamen er ook een paar nieuwe dames bij, o.a Tineke Water, Annie 
Peppelenbos en Anita Makkus. 

Maar om er direct mee te stoppen vonden wij als bestuur en toercommissie een stap te ver, destemeer daar het 

zeker nog niet verliesgevend was. Uiteindelijk ging er van de totale opbrengst MTB Noord Holland ook nog 
eens € 1750.00 naar het goede doel stichting Sorgzaam in Nieuwe Niedorp. Hoe nu verder met de routes veel 

deelnemers klaagde immers over steeds dezelfde route, gedacht werd aan een nieuwe opzet van de routes, maar 

wie gaat dat doen, denkt Robert er niet te licht over er komt nogal wat bij kijken. 
Maar daar is ineens een John Water die opstaat en samen met Robert aan de slag is gegaan en grotendeels 

andere routes uit de grote hoed toverden, deze werden door de deelnemers positief ontvangen, alleen jammer dat 

een dag voor de 2de tocht code rood werd afgegeven, dat hield heel wat deelnemers weg terwijl er tot 12 uur 

niets aan het handje was. 
Wat ook op viel dat zo wel de PWN en Staatsbosbeheer in ene veel positiever er tegen over stonden, we 

mochten nou weer op paden komen wat al een aantal jaren niet meer was toe gestaan, zelfs het Alkmaars 

Dagblad besteedde er aandacht aan. 
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De routes worden nu bijna in zijn geheel uitgepijld met op de gevaarlijke oversteken verkeersregelaars en op 

cruciale punten een verzorgingspost een vrijwilliger, dames en heren hier voor onze bijzondere dank, zeker 
gezien de kou die jullie de 2de keer moesten doorstaan. Verder viel het op dat er dit seizoen behoorlijke 

valpartijen zijn geweest met af en toe behoorlijk veel letselschade, gelukkig is iedereen daar weer van hersteld. 

Ook zaten er wat leden in de lappenmand, zo ver ik weet zijn de meeste hiervan ook hersteld. 
Op Piet v/d Terp na, bij hem is slokdarmkanker geconstateerd en heeft nog een lange weg te gaan. Piet we 

wensen je heel veel sterkte in de strijd tegen deze ernstige ziekte. 

Verder valt nog te melden dat wij zijn gestopt met onze gebruikelijke flyers maar daarvoor in de plaats een 

dubbelzijdige flyer met een frisse layout en met een beknopter programma, veel mooier en nog eens een stuk 
voordeliger, deze zullen ook zo veel mogelijk verspreid worden naar de wielerwinkels die ons sponsoren.  

De gebruikelijke kalenders komen uiteraard iedere maand in het clubblad. 

Mede namens de andere bestuursleden wens ik u fijne feestdagen toe en voor 2018 een sportief en vooral 
gezond nieuwjaar toe. 

 

Vergeten te schrijven - Truus 
Helaas, voor het vorige clubblad ben ik vergeten te schrijven. Dus nu maar gauw even wat verzinnen om toch 

weer een verhaaltje te hebben. Alweer ruim twee weken terug was er  de eerste ATB tocht van dit seizoen. Over 

wat ik heb onthouden waren er ruim 240 deelnemers. Waarvan veel fietsers zeiden dat het een mooi parcours 
was. Jammer alleen dat er zoveel regen viel. Op de plek waar ik stond in Groet was er geen grote boom 

waaronder ik kon schuilen voor de regen. Op een gegeven moment heb ik mijn oranje zadeldekje, (wat ik ooit 

gekregen had bij een koffiestop met de club in Spaarnwoude), op mijn hoofd gedaan, zodat die niet zo koud 
werd. 

Na ruim 2 uur staan kwamen daar gelukkig de achterrijders zodat ik naar huis kon gaan. Daar maar gauw onder 

de warme douche gesprongen om weer een beetje warm te worden. Willem, die bij NOVA hielp met de 
hardloopwedstrijd had bijna helemaal geen regen gehad. Hopelijk is het bij de volgende ATB tocht beter weer. 

Mijn oranje hoofddeksel neem ik af voor de mannen die deze route gemaakt hadden. Je moet het maar bedenken 

om een deel van de route te moeten veranderen en maar hopen dat de fietsers daar weer met veel plezier kunnen 

gaan fietsen. Ik heb begrepen dat de volgende tocht weer veel meer door het bos zal gaan. 
Over andere fietstochten gesproken, Willem en Hans zitten alweer uren achter de computer voor de driedaagse 

van het volgende jaar. Het wordt weer prachtig. Fietsen door een mooie 

omgeving. 
In het laatste clubblad las ik dat Jack met clubleden naar Majorca wilde 

om te fietsen. Helaas kwam daar weinig respons op. Willem en ik 

hadden wel gemaild dat wij daar wel belangstelling voor hadden. Maar 
aangezien er maar drie mensen op zijn bericht reageerde hebben wij 

maar een andere reis geboekt.Ik hoop dat alle clubmaatjes de winter goed 

door komen en dat we met zijn allen weer een goed fietsseizoen zullen 

hebben.  
Alle zieke mensen wens ik veel beterschap. 
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PERSBERICHT Rondje Stelling fietst mooi bedrag bijeen voor mensen met hersenletsel! 

De deelnemers aan de sportieve toertocht Rondje Stelling hebben dit jaar 2.150 euro bij elkaar gefietst voor het 
aangepaste fietsennetwerk van de Raisin Hope Foundation Nederland (RHF), die zich inzet voor mensen met 

hersenletsel.  

Mede door inbreng van onze vrijwilligers kwam dit mooie bedrag tot stand.  
De cheque werd afgelopen week door Trudie Plomp, voorzitter van de organiserende Stichting Fortza Velo, 

overhandigd aan RHF-bestuurder Wim Verlaan. Dit gebeurde in Fort Penningsveer, dat deel uitmaakt van het 

UNESCO Werelderfgoed De Stelling van Amsterdam waarlangs de route van Rondje Stelling is uitgestippeld.  
 

Op de eerste zondag van september ontdekten ruim 750 sportieve fietsers de oude forten in het fraaie 

Noordhollandse waterlandschap. Per deelnemer ging twee euro naar de RHF. Samen met vrijwillige donaties, 

sponsoracties en activiteiten op de drie startlocaties werd het mooie bedrag van 2.150 euro bijeen gehaald. ,,Wij 
zijn weer erg blij met de mooie opbrengst van Rondje Stelling en willen alle fietsers enorm bedanken. Mede 

hierdoor kunnen wij binnenkort weer een aangepaste fiets aan ons RHF Fietsnetwerk toevoegen’’, vertelt 

Verlaan.  

Binnen het RHF Fietsnetwerk kunnen mensen met hersenletsel gratis een voor velen onbetaalbare duofiets, 
driewielfiets of tandem gratis lenen. ,,Fietsen is belangrijk voor hun vitaliteit en haalt mensen met hersenletsel 

uit hun isolement. Daardoor krijgen zij een stuk van hun vrijheid en zelfvertrouwen terug, zodat zij zich weer 

beter een plekje in de samenleving kunnen veroveren.’’  
Ook in 2018 wordt er tijdens Rondje Stelling weer gereden voor de RHF. De toertocht staat voor zondag 2 

september op het programma met starts in Uithoorn, Spaarnwoude en Uitgeest. Meer info is te 

vinden op de websites rondjestelling.nl en raisinhope. 

 

 
 
 
 
 

Reanimatiecursus 
Naar aanleiding van het vermelden in het voorjaar van een reanimatiecursus wil 

ik hier nog even op terugkomen. Het is heel belangrijk dat er mensen zijn die 

kunnen helpen bij een reanimatie en het bedienen van een AED apparaat. Die 
onduidelijkheid en afhankelijkheid is een risico die niet meer van deze tijd is. We 

organiseren sportwedstrijden, trainingen, op de baan en op de weg, toertochten 

en op het MTB parcours. Voor de toerclub Alcmaria Victrix zou het belangrijk 
zijn om een gezamenlijke cursus voor de leden en/of vrijwilligers te organiseren 

over de bediening van de AED en het kunnen reanimeren. 

We denken dat er voldoende belangstelling voor is. 

In twee avonden van 2 uur of overdag zou je daar voldoende vaardigheid mee 
kunnen opdoen. Eventueel een zaterdagochtend in 4 uur is ook mogelijk. We willen eerst de belangstelling 

inventariseren.  

De cursus kost 50 euro, exclusief BTW. De zorgverzekeraars vergoeden het cursusgeld geheel of gedeeltelijk, 
indien u aanvullend verzekerd bent. 

Bij reanimatie en AED cursus leert u  hoe snel te handelen. Snelheid is een belangrijke schakel, indien er snel de 

juiste handelingen worden gedaan neemt de kans van een geslaagd optreden enorm toe. In openbare ruimten is 
de Automatische Externe Defibrillator steeds meer aanwezig. Wanneer een 

AED wordt gebruikt in combinatie met reanimeren vergroot dit de kansen 

van het slachtoffer. 

 
Geef je op bij: 

Jack Narold 

j.narold1@upcmail.nl 
Tel. 06-31780394 

 

mailto:j.narold1@upcmail.nl
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             Clubdriedaagse naar Ruinen op 24 - 25 - 26  augustus 2018. 

 
Ook in 2018 organiseren Willem en Karel en ondergetekende weer een clubdriedaagse en 

wel naar Drenthe naar hotel Kuik in Ruinen we gaan daar weer met de auto heen en rijden 

daar drie routes er wordt net als vorig jaar weer met twee groepen gereden gemakshalve 

maar even de A en B groep. 

De A groep rijdt  twee keer circa 135 en op de zaterdag 150 km en de B groep 120 en op de 

zaterdag135 per dag. 

De routes worden zo gemaakt dat beide groepen ongeveer tegelijkertijd bij de koffiestops en 

lunch aankomen. 

Het weekend houd in 2 overnachtingen inclusief ontbijt en 2 keer een diner plus elke dag  

een koffiestop met appelpunt en lunch dit alles voor een prijs van circa € 220.00 de overige 

consumpties zijn voor eigen rekening.  

In deze bijdrage zitten ook het vervoer voor de heen en terug reis de degene die rijden 

krijgen een vergoeding naar wat de ANWB tabel aan geeft. 

We hebben 10 x een 2 persoonskamer gereserveerd eventueel meer is mogelijk dit  hangt af 

van de beschikbaarheid van de kamers 3 personen op een kamer is ook mogelijk.  

Mocht u verzekerd willen zijn aan deelname  meldt u zich dan alvast aan met het 

onderstaande aanmeldformulier. 

In verband met de optie dient u voor 1 april wel € 100.00 over te maken aan onze 

penningmeester. 

Op de komende jaarvergadering zal het een en ander nader worden uitgelegd.  

 

Hans Bos. 

 

Naam :                                                                         . 

 

Adres :                                                                          .Postcode :                             . 

 

Woonplaats :                                                                 . 

 

Telefoonnummer:  06                                           of                                                    . 

 

Telefoonnummer van thuisfront:                                                                                 . 

 

Formulier mailen naar: 

 

j.hansbos@live.nl. 

of naar Justus van 

Effenstraat 62  

1813 KW Alkmaar 
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Verjaardagen december 2017 
  2 december   Rinaldo Espis 
  4 december   Jan Schijf 
  5 december   Henri Balink 
  8 december   Arie Kaandorp 
16 december   Piet Brink 
22 december   Jo Dekker 
26 december   Paul Meij 
28 december   Peter Deken 
 

Verjaardagen januari 2018 
  1 januari   Jan Dekker 
  1 januari   Piet Koster 
  8 januari   A. Jelsma 
10 januari   Toon Brouwer 
13 januari   E. Meeken 
13 januari   Jolanda de Klerk 
15 januari   Henk v.d. Veer 
18 januari   Evert Hage 
23 januari   Henk Barbiers 
24 januari   Piet v.d. Terp 
27 januari   Juan Groot 
30 januari   Ben Rasch 

 
Winterfietsen 2017 / 2018 - Hans 

Ook dit jaar gaan we weer winterfietsen en wel op de woensdag en zaterdagochtend, dit echter alleen 

als het verantwoord is, dus niet bij regen en gladde wegen en bij temperaturen onder nul kan het zo 

maar zijn dat u alleen staat bij vertrek. 

Het winterfietsen is vanaf woensdag 20 oktober t/m 28 

februari, de afstanden zullen weersafhankelijk zijn 

en zo tussen de 70 en 85 km bedragen. 

De vertrektijd is voor de A/ B 

groep om 9.00 vanaf het 

sportpaleis. 

Voor de C groep gelden andere tijden en afstanden en plaats van 

vertrek, voor informatie neem contact op met Rob 

Klop robklop@kpnplanet.nl, deze groep werkt met een groeps app. 
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MTB - toertocht  Alkmaar, Bergen en Schoorl. 49 km 
Toerclub - Alcmaria Victrix (TCAV.nl) organiseert zondag 10 december een MTB tocht door het PWN 

duingebied bij Bergen aan Zee, Schoorlse duinen en strand. De tocht is volledig uitgepijld en 49 km lang.  

Op diverse plekken en oversteken staan vrijwilligers en halverwege is er een verzorgingspost in Hargen aan 
Zee. 

Vanaf Sportpaleis van Alkmaar gaat de route via polder over 

privéterreinen richting de duinen. Bij 't Woud gaan we noordwaarts 
draaien en keren met daarbij wat stevige klimmen. Na de oversteek 

van de zeeweg gaat de route verder over de onverharde paden en 

na wat flinke lange klimmen gaat de route verder over het parcours 

(eenrichtsverkeer)  van Schoorl met natuurlijk de Nok.Bij Schoorl 
aan Zee wordt het parcours verlaten en gaat de route verder naar 

de verzorgingspost in Hargen aan Zee. Vanaf hier gaat de route 

zuidwaarts over het strand bij redelijk afgaand hoogwater (70 
cm) naar Bergen zuid voorbij paal 34 met een lengte van 9 km.  

Er is een alternatieve route die korter over het strand gaat.  

Vanaf Bergen zuid gaat de route terug naar het Sportpaleis via  

‘t Woud, Voert en Groeneweg.   
 

In het PWN gebied zijn er tegemoetkomende MTB'ers en ook 

andere gebruikers van de paden. Graag respect voor alle 
gebruikers. Er is een waarschuwingsbord geplaatst op een 

gevaarlijk volgend stuk. Snelheid aanpassen. 

 
Starttijd is van 9:00 uur tot uiterlijk 9:30 uur, want u moet om 

10:30 uur, dat is na 17 km op het parcours van Staatsbosbeheer zijn 

waar geen tijdslimiet geldt voor de afgegeven vergunning. 

 
NFTU- en KNWU-leden €5,-,  scan & go aanwezig. Overigen € 6,-. Voor het PWN-gebied is een duinkaart 

verplicht. Bij de inschrijving is een dag/duinkaart à € 1,80 te koop. . 

Indien u al een duinkaart heeft, dient u deze bij de inschrijving te tonen. 
     

Afspuiten van de fiets is mogelijk en er is ruime 

parkeergelegenheid bij de start aanwezig. 
Startlocatie: Sportpaleis, Terborchlaan 200, 

1816 LE Alkmaar (westzijde ring Alkmaar, 

afslag naar Egmond) 

Voor de route over de privéterreinen is 
wederom eenmalig toestemming van de 

landeigenaren gekregen. Daarom het verzoek dit 

deel van de route niet narijden.  
.  

 

 

 

 
 

ATB-tochten 2017 – 2018  
ZONDAG 10 december 2017 MTB - Schoorlse Duinen ( 40 km ) start  9.00 -  9.30 uur 

ZONDAG 7 januari 2018 MTB – Noord-Holl. Langste ( 65 km ) start  9.00 -  9.30 uur 
 
  

https://maps.google.com/?q=Terborchlaan+200,+1816+LE+Alkmaar&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Terborchlaan+200,+1816+LE+Alkmaar&entry=gmail&source=g
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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 

Bekend adres, Bekend gezicht….John staat weer als vanouds voor u klaar! 

Zilverstraat 6 
1811 DH ALKMAAR 
Tel. 072-5823247 
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Overwinteren op Mallorca 
Het seizoen zit erop, maar dat wil niet zeggen dat we de fiets gaan opslaan, 

tenminste voor degenen die nog door willen trainen. Met deze zachte temperaturen 

kunnen we nog wel even doorgaan. 
We zullen straks als het kouder wordt en slechter wel stoppen in december, maar 

als het even kan is het wel weer lekker om vroeg te starten in 2018! Ik had het idee 

opgevat om vroeg in het voorjaar een trainingskamp op te zoeken in Majorca of 
eventueel de Costa Brava als er belangstelling is hiervoor! Deze periode zou zijn 

van 4 tot 11 februari, die datum kan natuurlijk aangepast worden, maar de kosten 

zijn per periode verschillend. 

 
 

Heb wat offertes opgevraagd van verschillende organisaties en eventueel 

kunnen we zelf wat organiseren als het mogelijk is. Weet niet of deze 
periode voor jullie interessant is, maar ik heb er wel oren naar.  

Ik heb Fred Rompelberg en ClipsMallorcaCycling op Mallorca 

benaderd en CostaBlancacycling langs de kust van Spanje. 
 

 

Fred Rompelberg berekend ongeveer 314,- euro p.p. bij 2 personen op een 

2-persoonskamer. 
ClipsMallorcaCycling berekend 245,- voor dezelfde voorwaarden en 

CostaBravaCycling berekend 375,-.  

Een fiets huren kost ongeveer 100 euro per week bij alle 3 de organisaties. 
Exclusief verzekeringen en vlucht. Het is wel van belang om snel te 

boeken, want de vluchtkosten worden naarmate de tijd vordert duurder en 

lastig om te reserveren. Een retourvlucht kost ongeveer 100 tot 120 euro 
per boeking per persoon. 

 

Dus als er belangstelling voor is, wil ik dat graag spoedig van jullie 

vernemen, alvast bedankt! 
Geef je op bij:  
Jack Narold 

j.narold1@upcmail.nl 
Tel. 06-31780394 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

mailto:j.narold1@upcmail.nl
http://www.mallorcacycling.nl/fietsvakanties.php
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Vernieuwde  MTB tocht - Truus 
Sneeuw, sneeuw en sneeuw op deze zondag in December. Alle 

weerberichten gaven voor deze dag zeer guur weer aan met veel 

sneeuw. 
Toen ik vanmorgen om 9 uur op de fiets stapte was er nog geen sneeuw 
te bekennen. Het was droog en er was nog niet veel wind. Deze keer 

stond ik niet in Groet maar op een prachtige plek in het PWN gebied. 

Hoe de mannen, Robert en John, het voor elkaar hebben kregen 

weet ik niet maar deze keer mochten de fietsers gewoon door het 

PWN gebied. Ze moesten daarvoor wel lid zijn van PWN, maar 

als ze dat niet waren konden ze 1,50 eurocent betalen. En 

natuurlijk moest  iedereen om half 11 het bos hebben verlaten. 

Nou dat ging prima. Iets na half 11 waren de achter rijders,  

Piet Hein en Peter Bras bij  mij waar ik post stond. Op het punt 

waar ik stond werden de eerste fietsers om 10 over half 10 verwacht. Dat was 

een zeer goede inschatting van John want de eerste kwam inderdaad om 12 over half 10. Zo gauw ze 

mij passeerde stuurde ik ze het MTB parcours op.  

Ik heb aan verschillende mannen gevraagd of het goed uitgepijld was tot nu toe, en natuurlijk was dat 

heel goed geregeld. Er waren veel fietsers die me toe riepen dat het een prachtige route was. Nadat ik 

om kwart voor 11 naar huis ging viel vlak daarna de eerste sneeuw. Maar toen was iedereen gelukkig 

al een tijdje onderweg. Bij Schoorl aan Zee hadden de deelnemers nog de keuze voor een alternatieve 

route. Veel of weinig kilometers over het strand. 

Helaas waren er maar 100 deelnemers, en dat was natuurlijk te wijten aan die hele slechte 

weersvoorspellingen. Jammer, het kwam zeker niet doordat niemand van deze tocht wist, want het had 

ook in de krant gestaan en John had héél veel fietsers gemaild. 
Zover het bekend is zijn er geen ongelukken onderweg gebeurd. En daar mogen we blij mee zijn want het was 
best een zeer pittig parcours. Vlak bij waar ik stond was het één grote modderpoel waarvan een vrouwtje zei, het 

lijkt wel een zwembad. 

Voor de organisatie van deze vernieuwde tocht moeten we maar onze helm afzetten. Ik weet zeker als 

het beter weer was geweest dat er dan veel meer fietsers op af waren gekomen. 
Hopelijk hebben we met Noord Hollands langste beter weer. 

 

Victorie wielsets handgespaakt in Alkmaar!  

Carbon velgen, eigen merk. Naven van DT Swiis, Hope, Dura Ace of Campa Record  
Carbon wielset Race of MTB vanaf 999 euro  

  

  

Openingstijden   

Maandag’s gesloten    

Dinsdag t/m vrijdag   

09 :00   -   19: 00   uur   

Zaterdag: 9 :3 0   -   17 : 00   uur   
  

Vondelstraat 82, 1814 AC, ALKMAAR ; 072 - 5158538   
  “TH E PLACE TO BE” voor al uw fietsen en benodigdheden 
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EFFE naar het buitenland? 

 

Dit jaar is de Collentocht om verschillende redenen niet doorgegaan.  

Wat doen we in 2018? 

Er zijn weer verschillende mogelijkheden om 

meer of minder zwaar te fietsen. 

1. We kunnen meedoen aan een georganiseerde 

cyclo zoals de Fausto Coppi, de Marmotte, 

Dolomietenmaratona etc. 

2. We kunnen weer zoals de afgelopen jaren 

vanuit het huis van Harm in Savines/Alpes-

provence tochten maken. 

3. We kunnen de raid Pyreneeen doen van kust tot 

kust. Dit betekent dat je in 4 dagen (binnen 100 

uur) 720 km fietst met daarin vele Pyreneeencols 

zoals Tourmalet, Aubisque etc. 

Deze mogelijkheden hebben verschillende 

zwaartes en kostenplaatjes. 

Ook de periode waarin we gaan staat nog niet 

vast. 

Zouden diegenen die ook ideeen hebben of die er 

zin in hebben om eens of weer eens zo'n tocht te 

maken contact willen opnemen met Ruud Bakker. 

We zijn dan van plan om in januari een besluit te 

nemen over welke tocht en in welke week. 

 

Wij hebben nu al veel voorpret! 

Harm Schneider hjschneider@tele2.nl en Ruud Bakker bow.bakker@upcmail.nl. 

 

 

 

  

mailto:hjschneider@tele2.nl
mailto:bow.bakker@upcmail.nl
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Winterse MTB-tocht van 10 december 2017 – Piet Hein 

Het was op deze zondagochtend genieten én afzien voor de 

deelnemers aan "onze" tocht. Helaas waren het er maar ruim 100. 

Aan de route heeft het zeker niet gelegen. Die was nu echt 

prachtig. Samen met Peter Bras heb  

ik er als achterrijder ongelooflijk van genoten (wel vaak 

noodzakelijk aan zijn achterwiel!) 

 

Sinds John Water zich "er tegen aan" is gaan bemoeien werkt het 

PWN meer mee. En die 100 deelnemers van ons zullen echt niet 

teveel zijn geweest in het PWN-gebied. We verlieten dat gebied 

bij het kleine doorgangetje  

naar het StaatsBosBeheer-gedeelte. Daar stond Truus de 

deelnemers de juiste kant op te wijzen. En zo deden dat op alle 

bekende plekken onze clubleden. John en zijn vrouw hadden 

bovendien de route al helemaal uitgepijld. Hulde. 

 

 

De sneeuw, die gelukkig niet te vroeg viel, maakte het 

sfeertje wel compleet. Na 49,1 km viel de erwtensoep 

bij de wielerbaan goed in de smaak. 

Alle helpers worden erg bedankt voor hun hulp. 

Met een heel goed gevoel over deze schitterende 

MTB-tocht zat ik in de namiddag  lekker rozig met 

Thea bij Loetje in Bergen aan een glühwein .  

En daarbij uitzicht op de Ruïnekerk en het sfeervolle 

kunstijsbaantje dat daar tot 6 of 7 januari blijft liggen. 

Een klein komend wintertje zou wel weer eens heel 

leuk zijn .... 
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Mooi en goed materiaal én perfect 
afgesteld is de basis voor elke goede 

prestatie. 
Dit doen we in 2015 al ruim 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 

Van Ostadelaan 264 
1816 JG Alkmaar 
Tel. 072-5155740 

https://beukersbikecentre.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 ! 

http://www.theoschilder.nl/home

