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           Zaterdag 29 juli 2017 
           Rondje Amsterdam – 8.00 uur 
           Zaterdag 19 augustus 2017 
           Haarzuilentocht – 8.00 uur 
           Vrij 25 t/m Zo 27 augustus 
           Driedaagse Berkel-Enschot 
 

 
 
 
 

Alcmaria Victrix in het hartje van Noord-Holland voor gezellig fietsen! 
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 38e Jaargang nr 6, augustus 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 september inleveren voor 25 augustus 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 is het al bijna begin augustus, het fietsseizoen begint al weer aardig op te schieten, de 
zomer verloopt grillig, dan weer mooi en dan zo maar weer eens veel nattigheid en over de veelheid wind zullen we 

het maar niet meer hebben daar zijn we inmiddels wel aan gewend. 

De deelname bij de tochten zijn ook erg wisselend, de zondag groep blijft zoals gebruikelijk stabiel, bij de zaterdag 
tochten valt de opkomst wat tegen.  

Maar op de woensdagen daarentegen een behoorlijke opkomst, laatst stonden er maar liefst 32 dames en heren 

klaar voor het vertrek. 

Bij de geplande tochten viel de Wieringermeertocht in het water, maar een week later naar en op Texel was een 
topdag, totaal 26 deelnemers waarvan er 15 uiteindelijk ook het rondje van onze nestor Aart hebben gereden, 

helaas had hij zelf die dag niet veel vertrouwen in het weer, maar wat had hij het mis een zon overgoten eiland.  

De komende maand staat de Haarzuilenstocht weer op het programma en de driedaagse naar Berkel & Enschot, 
een week later organiseren we op zondag 3 september mede met twee andere verenigingen wederom de 

Stellingtocht deze vertrekt van Fort de Ham nabij Uitgeest is misschien wel handig om met de groep waarin je 

normaal rijdt een afspraak te maken voor een gezamenlijk vertrek vanuit Alkmaar, zie voor verdere informatie de 

brochure in dit clubblad. 
Tevens is er een tijdelijke wijziging bij het vertrek van de C groep, deze vertrekt op de woensdag en de zaterdag 

als er geen geplande tochten zijn vanaf AH Overdie dit in verband met mantelzorg van een van de voorrijders en 

vertrekt rond 9.00 uur! 
We blijven helaas niet gevrijwaard van valpartijen dit seizoen, net nu de andere geblesseerde weer zo'n beetje 

terugkeren is Peter Does terwijl hij alleen op weg was naar Den Helder, aangereden door een fietser die verzuimde 

om zijn hand uit te steken met alle nare gevolgen van dien, twee gebroken ribben sleutelbeen en een stukkende 
helm, laat toch maar weer zien hoe belangrijk deze is. Peter van harte beterschap en we hopen je weer gauw op de 

fiets te zien. Verder wens ik een iedereen fijne fietsmaand. 
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Een mooie zomer - Truus 
Gelukkig hebben we nu een 

mooie zomer. Niet te veel regen 

dus de geplande tochten gingen 
gewoon door. De Wieringentocht 

is weliswaar niet door Peter de 

Laat als voorfietser door gegaan 

vanwege verwachtte regen, maar 
er zijn wel fietsers gestart die 

ochtend. Afgelopen zaterdag was 

er de Aart Sleghtocht, Rondje Texel. Met 15 fietsers zijn we weer heerlijk wezen 
fietsen op Texel. Maar tot onze grote verbazing was Aart Slegh zelf niet mee. Toen wij 

weer thuis waren heb ik hem even gebeld. Aart zag er een beetje tegen op, bang dat er 

té hard gefietst zou worden. Heel erg jammer dat wij hem van te voren zelf niet even 
gebeld hadden. Als hij 

geweten had dat Willem 

en ik ook mee gingen dan 

had hij toch wel mee gegaan, wetende dat Willem 
altijd bij mij zou blijven fietsen als het te snel zou 

gaan. Dan had Aart dus rustig met ons mee verder 

kunnen gaan. Ja, de jaren gaan tellen bij ons oudste 
fietsende lid. 

 

Dan hebben we ook Ties nog. Ties is 80 jaar geworden 
en heeft dat gevierd met zijn familie, vrienden en zijn 

fietsmaatjes. Was een heel 

gezellig feest.  

Hij heeft een prachtig 
clubshirt gekregen met 

80 jaar erop . 

 
 

Helaas heb ik ook nog weer een valpartij te melden. Peter Does is onderuit 

gefietst door een andere weggebruiker. Heeft toen zijn sleutelbeen gebroken plus 

een paar ribben. Dag vakantie en rondje Texel. Ik heb hem alweer een keer zien 
wandelen dus dat kan hij nog wel. Heeft wel héél veel pijn gehad. Gelukkig heeft 

hij mensen om hem heen die kunnen helpen met de dagelijkse dingen. 

De driedaagse komt er aan volgende maand en dat wordt vast heel leuk. We gaan 
ook dan een dag een stukje door België fietsen. Het zijn weer prachtige routes die 

de mannen hebben gemaakt. Hopelijk hebben we dan ook mooi weer. 

Ik wens alle mensen een mooie zomer toe met veel prachtige fietstochten. 
 

 

 
 

Verjaardagen augustus 2017 
 
 
03 augustus   Anton de Porto 
07 augustus   Patrick Dekker 
10 augustus   Harmen Visser 
12 augustus   John Boumans 
21 augustus   Mirjam de Wit 
24 augustus   Paul Tenge 
26 augustus   Anjo Douma 

28 augustus   Willem de Vroomen                       Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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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  Verslag Voorjaarsklassieker 2017 - Ruud 
Zaterdag ochtend 20 mei 2017. Hans had om 7:30 uur de kantine geopend. Nico en ik waren ook om 7:30 

aanwezig. Een voor een druppelde de deelnemers voor de voorjaarsklassieker 2017 binnen. Er was een groep 

voor de 160 Km bestaande uit 16 leden waarvan drie dames. De groep van Rob Klop telde 9 leden en deze 
groep ging een kleiner rondje rijden. Om 8:00 gingen we van start. We konden rustig aan rijden voor het halen 

van pont Buitenhuis die rond 9:20 vertrok.  Het was prima weer om te fietsen en we waren mooi op tijd voor de 

pont. Nico en ik hadden liever dat de vertrektijd van de voorjaarsklassieker 2017 7:30 zou zijn zodat we een 
pont eerder konden nemen maar de tijd van 8:00 stond al geruime tijd aangegeven op de toerkalender van 

TCAV. Vanaf de pont reden we richting Ruigoort en vervolgens richting halfweg. Bij Halfweg waren wat 

werkzaamheden aan de weg dus in Halfweg hebben we het parcours enigszins omgeleid. Langs de rustige kant 

van de Haarlemmervaart richting Zwanenburg / Sloten. Daarna richting 
Amstelveen, Ouderkerk aan de Amstel door de ronde Hoep naar 

Baambrugge voor de koffiestop. Nico en ik hadden weeks daarvoor koffie 

besproken bij de Punt in Baambrugge. De Punt heeft een nieuwe eigenaar 
dus het bespreken van de koffie moest zorgvuldig gebeuren en dat kan je 

zekere wel aan Nico overlaten. Vlak voor de koffiestop dreigde er toch 

een bui te vallen dus ging Ruud nog even sleuren om ervoor te zorgen dat 

we voor de bui binnen waren. Dit lukte uitstekend. Eerst streken we nog 
neer op het terras buiten maar al snel begon het flink te regenen en 

moesten we binnen de koffie nuttigen. Klein nadeel was wel dat na de 

koffie het wegdek flink nat was waardoor je fiets er niet meer uit zag. Na 
een gezellig bakkie bij de Punt 

stapten we met z’n allen weer op de fiets voor het tweede gedeelte van 

de rit. Tevoren had Nico de route heel goed verkent en op een paar 
plekken moest de route worden omgeleid vanwege werkzaamheden aan 

de weg. Nico had een paar mooie doorsteken gevonden om de 

werkzaamheden aan de weg te omzeilen. Eerst reden we via 

Loenensloot richting Loenen aan de Vecht, vervolgens richting 
Loosdrecht, korte Hoef richting Ankeveen naar Weesp en Muiden. 

Daarna richting IJburg, Amsterdam Noord via het Twiske, 

Wijdewormer, Spijkerboor langs het Alkmaardermeer naar huis. Rond 
een uur of 15:00 uur a 15:30 waren we weer terug in Alkmaar. Het was 

een mooie rit zonder incidenten, vechtpartijen en meer te bedenken onheil. Wel hadden we een paar lekke 

banden maar dat mocht de pret zeker niet deren. Een ieder had genoten van de mooie route en het mooie weer.   

 

Toerprogramma    Augustus  2017 

DATUM NAAM VAN DE TOCHT SOORT AFSTAND STARTTIJD STEMPELTAFEL 

ZO 06 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00 Cees / Peter 

ZO 13 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00 Cees / Peter 

ZA 19 HAARZUILENSTOCHT GT 160 KM 8.00 Robert Makkus  / Willem T 

ZO 20 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00 Cees / Peter 

VR 25- 
Z0 27 

DRIE-DAAGSE GT NTB   

      

Toerprogramma    September  2017 

DATUM NAAM VAN DE TOCHT SOORT AFSTAND STARTTIJD STEMPELTAFEL 

ZO 03 STELLING TOCHT  VT 120 KM 7.00/9.00 Uitgeest zie info Website/clubblad 

ZO 03 STELLING TOCHT  VT 170 KM 7.00/9.00 Uitgeest zie info Website/clubblad 

ZO 03 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00 Cees / Peter 

ZA 09 RONDJE WESTFRIESLAND  GT 140 KM 8.00 Jan Geert / Wim Tolman 

ZO 10 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00 Cees / Peter 

ZA 16 

DURGERDAMTOCHT 
GT 140 KM 8.00 Peter Does. /. 

ZO 17 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00 Cees / Peter 

ZO 24 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00 Cees / Peter 
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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. 
 

 

 
 

 

 

Van Ostadelaan 264 
1816 JG Alkmaar 
Tel. 072-5155740 

mailto:j.hansbos@live.nl
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Van Ostadelaan 264 
1816 JG Alkmaar 

Tel. 072-5155740 

  

  
  

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

