
Opgericht 12 maart 1979     
Aangesloten bij N.T.F.U. 

 
 

 

 
    38e jaargang nr 5 
    Juni/juli 2017 

 
 
 
 
    

      
 

 
 
 
 
 

 
 

 

           Zaterdag 10 juni 2017 
           Rabo Sponsortocht 
           Start 9.00 uur Robobonsweg 
           Rondje Stavoren 165 km - 8.00 uur 
           Zaterdag 1 juli 2017 
           Wieringertocht 140 km - 8.00 uur 
           Zaterdag 15 juli 2017 
           Aart Slegh Tocht 170 km - 7.45 uur 
           Zaterdag 29 juli 2017 
           Rondje Amsterdam – 8.00 uur 
 
 

 
 
 
 

Alcmaria Victrix in het hartje van Noord-Holland voor gezellig fietsen! 
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 38e Jaargang nr 5, juni/juli 2017 
Erelid: W. Leemburg 
Het Bestuur: 
 

VOORZITTER SECRETARIAAT PENNINGMEESTER 

Hans Bos 
 J 
 

Robert Makkus Peter Does 

Justus van Effenstraat 62 
 
 
! 
 

L. Couperusstraat 13 Frans Mentonstraat 36 

1813 KW Alkmaar 1822 LD Alkmaar 1816 HM Alkmaar 

072-5400648  072-5116683 

j.hansbos@live.nl robertmakkus@gmail.com loepet@upcmail.nl 

 
Toercommissie : Sander Meijer / Robert Makkus 
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 : Sander Meijer 
Lief en Leed  : Truus de Maaré, truusdm@quicknet.nl, tel nr: 072-5092746. 
Redactie   : Jack Narold , tel.nr 06-31780394 
 

Kopy maand augustus inleveren voor 25 juli 2017 
Inleveradres 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 2017 
Hoofdlidmaatschap (incl. NTFU) : € 56,00 per jaar 
Elk volgend gezinslid   : € 41,00 per jaar 
NTFU lid bij andere vereniging  : € 26,00 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
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Stukje van de voorzitter - Hans 
Op het moment van schrijven zijn er al weer diverse tochten gereden en hoeven we niet te klagen, steeds een 
redelijk goede opkomst, waarbij de tocht van Nico Kuilboer en Ruud Bakker er met verve boven uit sprong.  

Er is wel een kanteling gaande qua afstanden dit seizoen, en vorig seizoen al enigszins, dat door veel leden word 

afgezien van de langere routes. Op zich wel begrijpelijk zeker gezien de leeftijd van diverse leden en meestal onder 

leiding van Rob Klop gaat het dan wel richting van de lange tocht, maar wordt er eerder afgebogen naar de 
terugweg, op zich een prima oplossing en als ik het zo hoor van diverse deelnemers tot volle tevredenheid, houden 

zo zou ik zeggen. Alleen hebben we de laatste tochten toch wel pijnlijke pech in het peloton, in de 

Haarlemmermeer tocht gleed zo maar JanGeert onderuit en nam in zijn kielzog Eelke Slootheer mee, beide 
behoorlijk gehavend, vermoedelijk olie op de weg en twee weken later tijdens de Markerwaard tocht dachten twee 

man van de C groep van wat in de B groep kan kunnen wij ook, en nabij Westwoud in een vrijwel indentieke 

situatie gingen Jan Dekker en Anton van Nimwegen onderuit waarbij Jan het meest beschadigd de ambulance 

inging. Gelukkig geen onoverkomelijke schades voor de vier mannen maar zeker uiterst pijnlijk en het zal wel 
enige tijd duren voor dat zij weer kunnen rijden, mannen wij wensen jullie een voorspoedig herstel. De komende 

weken staan er weer diverse leuke tochten op het programma o.a het Rondje Stavoren en de Wieringerwaard tocht 

van Peter de laat. Helaas hebben de organisatoren van de meerdaagse 2018 om diverse redenen deze afgelast 
mochten er echter leden zijn die er wel heil in zien om dit op zich te nemen laat het even weten aan een van de 

leden van de Toercommissie. Voor de driedaagse van 25 augustus hebben zich 22 deelnemers aangemeld mocht u 

spijt hebben dat u zich nog niet heeft opgegeven, misschien dat het nog kan maar dat hangt dan af van de 
beschikbaarheid van de kamers in het hotel. Tevens heeft zich weer een nieuw lid aangemeld namelijk Arie 

Kaandorp van harte welkom Arie veel mooie en veilige km bij de club. 
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 Valpartijen - Truus 
 
In deze afgelopen weken zijn er 4 mannen van onze club gevallen met de racefiets. 

Het begon met een tocht van de snelle groep, Jan Geert en Eelke Slootheer gingen samen onderuit. Jan 

Geert liep een gebroken duim op en Eelke zware kneuzingen. Afgelopen zaterdag met de tocht naar de 

Woeste Hoogte gingen Jan Dekker en Anton onderuit. Gelukkig hadden ze de koffie al gehad bij de 

Woeste Hoogte. Op de terugweg zijn ze beiden, afzonderlijk van elkaar in een bocht weggegleden door 

gladdigheid op de weg. Dat gebeurde ergens bij Blokker. De ambulance werd gebeld voor Jan, aangezien 

die behoorlijk op zijn gezicht gevallen was en het er erg bloederig uitzag. Anton dacht nog zelf naar huis 

te kunnen fietsen, maar naderhand ging dat toch niet. En aangezien er toch iemand met Jan mee mocht in 

de ambulance is Anton mee gegaan. Dat kwam goed uit, want ook Anton werd behandeld bij de EHBO. 

Jan zijn 3 voortanden waren afgebroken en zijn pink was gebroken. Verder ook nog op zijn toch al zere 

knie gevallen die behoorlijk kapot is. Anton brak zijn duim en moet daar weer nog weer aan geopereerd 

worden. En hij heeft 3 ribben zwaar gekneusd. Dus voorlopig ligt het fietsseizoen voor de mannen in 

duigen. 
Verder hebben we natuurlijk Anjo. Hij heeft vorige week zijn 10de en hopelijk zijn laatste chemokuur gehad. Is daar 

inmiddels zeer vermoeid van geworden. Hopelijk zien wij hem straks weer op de fiets met de zondaggroep . En 

natuurlijk missen we Lida en Sam. 

Lida heeft een zware hernia en moet in augustus daar aan geopereerd worden. 
Verder in de groep zijn er misschien nog meer fietsers die ziek zijn, en die wil ik niet passeren maar daar weet ik 

niets van. Alle zieke mensen wensen wij heel veel beterschap toe, en zien we graag weer fietsen met de club. 

 
 

Verjaardagen juni/juli 2017 
07 juni   Frans van der Heijden 
10 juni   Ton Houtenbos 
14 juni   Ad den Ouden 

02 juli   Annie Peppelenbos                                              
03 juli   Sam Krom 
03 juli   Rob Klop 
07 juli   Cor Kliffen 

23 juni   Jan Geert v.d. Bijl                                                               11 juli   Robert Makkus 
25 juni   Truus de Maaré                                                                  14 juli   Paul Burema 
28 juni   Hans Bos                                                                              17 juli   Klaas Roos 
29 juni   Ties de Groot                                                                      19 juli   Jaap Molenaar 
30 juni   Rinke de Hoop                                                                    21 juli   Vincent Dekker 
31 juni   Ronald Roos                                                                        26 juli   Harold Theurer 
 

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag 

 

 
 
RABO SPONSORTOCHT 2017 

Deze fietssponsortocht is sinds een aantal jaren een begrip 
in de omgeving. Een gezellige fietstocht waaraan 

honderden sportieve stichtingen en verenigingen meedoen! 

ZATERDAG 10 JUNI A.S. VERTREK 9.00 UUR 

PLAATS ROBONSBOSWEG ALKMAAR 

Peter de Laat 
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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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Nieuwe mogelijkheden – Hans 
Van diverse kanten worden wij als bestuur benaderd met adviezen en eventueel nieuwe mogelijkheden binnen onze 

vereniging. Sommige ervan zijn in het verleden al eens uit geprobeerd maar dat leide tot niets, maar tijden 

veranderen, de vraag is dan ook hoe lang kunnen we de oudere leden behouden en hoe komen we aan nieuwe liefst 
jongere aanwas. Het huidige bestuur staat best wel open voor nieuwe suggesties en heeft er een aantal onder dit 

schrijven geplaatst.  

Maar of het dan ook allemaal haalbaar is hangt ook helemaal af of er leden zijn die de voorgestelde activiteiten op 

zich willen nemen en misschien weet u ook wel eentje van buiten de vereniging die zegt van nou dat zou ik wel 
willen doen, want dat miste ik eigenlijk in jullie programma. Voelt u zich aangetrokken tot een van deze activiteiten 

en het lijkt u wat om een van deze activiteiten de kar te trekken, schroomt u niet en neem contact op met onderstaand 

mailadres. Uiteraard zal de PR u daarbij ondersteunen. 
Het Bestuur                             j.hansbos@live.nl 

 
1. Het opzetten van sportieve tochten met de electrische fietsen van circa 40 a 60 km 

met halverwege een koffiestop. 
2. Het opzetten van een groep die met de racefiets niet meer verder wilen of kunnen dan 

50 a 60 km en dan in rustig tempo van wat de minste aan kan. 

3. Het opzetten van een speedgroep(en) die op de zaterdag of zondagochtend of beide 
deze rijden dan op een aantal vaste routes op verkeers luwe wegen zo'n 80 a 90 km aan 

een stuk met een gemiddelde zo tussen de 32 en 38 bij Toerclub Leiden blijkt het een 

succes te zijn, Deze rijden met twee groepen en na afloop gezamelijk aan de koffie dit is 

speciaal bedoelt voor mensen die niet te lang van huis willen bv jonge tweeverdieners 
met kleine kinderen. 

 
Stellingtocht 2017.  

Dit jaar verlenen wij weer onze medewerking aan de Stellingtocht maar helaas heeft 
een van de grote sponsors de provincie Noord Holland te kennen gegeven hieraan 

geen bijdrage meer te verlenen een flinke aderlating voor de organisatie. Maar misschien zijn er onder onze leden 

die zelf een eigen bedrijf runnen of een werkgever hebben die zelf ook de sport een warm hart toedragen en deze 
heel moie toertocht mede willen sponseren. U draagt daarbij dan tevens  aan het goede doel namelijk Raisin Hope 

Foundation deze stichting schaft van het gedoneerde inkomsten van de deelnemers aangepaste fietsen aan voor o.a 

begeleid fietsen. Bij voorbaat dank. Vragen bij Rob Klop of Hans Bos. 

   

Toerprogramma    Juni  2017 

 

DATUM NAAM VAN DE TOCHT SOORT AFSTAND STARTTIJD STEMPELTAFEL 
ZA 03 ENKHUIZERTOCHT GT 110 KM 7.30 Rob K. / Jan Dekker 
ZA 03 MARKERWAARDTOCHT GT 180 KM 7.30  W.Tolman / R. Makkus. 
MA 05 2DE PINKSTERDAGTOCHT GT NTB 9.00 Cees / Peter 

 ZA 10 RONDJE STAVOREN  GT 165 KM 8.00 NTB 
ZO 11 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00 Cees / Peter 

ZO 18 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00 Cees / Peter 

ZO 25 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00 Cees / Peter 

      
Toerprogramma    Juli  2017 

DATUM NAAM VAN DE TOCHT SOORT AFSTAND STARTTIJD STEMPELTAFEL 
ZA 01 WIERINGERTOCHT GT 140 KM 8.00 Peter de L. / Cees A. 
ZO 02 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00 Cees / Peter 
ZO 9 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00 Cees / Peter 
ZA 15 Aart Slegh Tocht + Pontkosten GT 170 KM 7.45 Peter D. /  
ZO 16 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00 Cees / Peter 
ZO 23 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00 Cees / Peter 
ZA 29 RONDJE AMSTERDAM GT 120 km 8.00 Jack N. / Anton van N. 
ZO 30 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00 Cees / Peter 

      

 

 

      

mailto:j.hansbos@live.nl
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Zondagtochten – Willem 
Al een groot aantal jaren fiets ik op zondag met de zondagploeg onder leiding van Cees en Peter. En al die jaren tot 

grote tevredenheid. Dit jaar gaat het allemaal wat moeilijker. Ik ben in het voorjaar ziek geweest, de conditie is niet 

wat het moet zijn. En de leeftijd telt mee, ik word 80 in augustus. Ik ben niet meer zo geschikt voor de 
zondagploeg: de groep is net iets te groot, de snelheid net iets te hoog en de afstand net iets te ver. 

Ik ga het volgende doen: Bij mooi weer (!) ben ik zondag aanwezig, ik fiets een uurtje mee, achteraan de groep, ga 

lekker koffie drinken en fiets alleen terug naar huis. En ik hoop en verwacht dat er in onze club meer mensen zijn 

zoals ik. Als die zich melden op zondag om 9 uur bij de wielerbaan, beginnen we een nieuw groepje: Anderhalf uur 
fietsen, koffie, anderhalf uur terug, half twaalf weer thuis. Maximale rijsnelheid (let op: niet minimale 

rijsnelheid): 22 kilometer per uur (of langzamer!) Maximale afstand: 50-60 kilometer (of minder!). Bij slecht 

weer, regen en/of harde wind, fietsen we niet. 
Wie wil op zondag mee in het nieuwe groepje? 

Graag reacties. 

Willem de Vroomen 
vroomenwillemde@gmail.com 

(072)-5616462 

 
Verbazing, teleurstelling en verwondering – Rudi Twisk   

In het vorige blaadje moest ik in het stukje van Truus tot mijn teleurstelling  en verbazing vernemen dat de 

meerdaagse tocht volgend jaar niet doorgaat, en inderdaad ontving ik deze week mijn voorlopige bijdrage 

teruggestort. 

Teleurgesteld ben ik, omdat de meerwaarde van onze vereniging voor een belangrijk deel voor mij is het 
deelnemen aan deze prachtige tochten, altijd perfect georganiseerd door enkele van onze leden en verbaasd dat 

zoals ik vernomen had, enkele andere leden deze taak vol enthousiasme wilde overnemen, zodat deze tochten 

konden blijven bestaan.  
Verwondering  is er vooral, en daarin ben ik niet de enige, dat er door het bestuur naar de leden toe nog met geen 

èèn woord is gerept wat de reden geweest is voor het annuleren. 

Dus bij deze het verzoek aan het bestuur om ons zo snel mogelijk hierover uitleg te verschaffen.   

 

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 

mailto:vroomenwillemde@gmail.com
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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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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

