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Alcmaria Victrix in het hartje van Noord-Holland voor gezellig fietsen! 
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 39e Jaargang nr 2, maart 2018 
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 / tcav.bestuur@gmail.com 
Webbeheerder : Sander Meijer 
Lief en Leed  : Truus de Maaré, truusdm@quicknet.nl, tel nr: 072-5092746. 
Redactie   : Jack Narold , tel.nr 06-31780394 
Ledenadministratie : tel.nr 06-14898935, sander.meijer@gmail.com 
 

Aanmelden nieuw lid: Download het aanmeldformulier vanaf de website en stuur  

                                     deze dan naar Sander Meijer van de ledenadministratie.    

Afmelden lidmaatschap: alleen schriftelijk bij de 

ledenadministratie voor 31 december iedere jaargang. 

 

Kopy maand april inleveren voor 20 maart 2018 
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 2018 
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 
 

Kijk regelmatig op onze website 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
mailto:sander.meijer@gmail.com
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Stukje van de voorzitter - Hans 
Beste leden, 

Op het moment van schrijven zou je niet zeggen dat aanstaande zaterdag het seizoen weer start met het 

eerste warming-up rondje, menigeen denkt volgens mij, ik hou het wel bij schaatsen en wat de 

weergoden nog meer voorspellen deze week zal daar niet veel in veranderen. 

Maar goed de wintertijd zit erop en de jaarvergadering is ook weer geweest en het is dan normaal 

gesproken de start van het seizoen, in het vorige clubblad heeft al de Toer kalender al gestaan en net 

als andere jaren weer volop keuze van mooie tochten.  

Ook rijden Cees en Peter weer iedere zondag in rustig tempo zoals we gewend zijn  de leukste tochten 

van circa 70 km en uiteraard zijn er ook als er geen geplande tochten zijn de vrije tochten op zowel de 

woensdag als de zaterdag.  

Nieuw dit jaar is de tocht naar Naarden deze is in plaats van de Markerwaardtocht gekomen, deze kan 

niet gehouden worden daar de dijk er bijna een jaar uit ligt. 

Ook gaan we 3 keer een tocht elders rijden zie toerkalender, verder info omtrent vertrektijd en vervoer 

wordt geplaatst in het clubblad wat eind februari verschijnt. 

Dit jaar gaat ook weer een groep leden in juni de Alpen in en wordt er in het laatste weekend van 

augustus wederom een clubdriedaagse gehouden, er zijn voor beide evenementen nog een aantal 

plaatsen over zie voor verdere informatie dit clubblad. 

Ook werken wij weer mee aan het rondje Stelling dat dit keer op zondag 2 september zal worden 

georganiseerd. 

Het bestuur vraagt wel de aandacht van de leden tijdens het rijden zich aan de regels te houden en de 

instructies van de voorrijders op te 

volgen dit is o.a besproken op de 

Toercommissie bijeenkomst, tevens 

werd er gevraagd aan de organisatoren 

van de geplande tochten om van te 

voren bij de restaurants te reserveren 

dit om onnodige lange wachttijden te 

voorkomen. 

 

Namens het bestuur wens ik jullie weer 

een mooi en veilig fietsseizoen toe. 
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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 gr oepen 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 consu mpties 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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Toerclub Alcmaria Victrix begint aan het nieuwe fietsseizoen – Klaas Roos  
 
De winter is voorbij en het voorjaar begint. De leden van Toerclub Alcmaria Victrix hebben de fietsen goed 

schoongemaakt, de ketting gesmeerd en zijn klaar voor het nieuwe seizoen. Een ieder heeft zich, gedurende de 

winter, op zijn eigen manier voorbereid. Sommigen doen dat lekker binnen op de spinfiets, anderen rijden op de 
MTB en enkelen rijden, als het weer het toelaat, gedurende de winter door.  

 

Heeft u dit jaar goede voornemens om eens met fietsen te beginnen, of bent u het altijd alleen fietsen zat? Dan is 
dit de gelegenheid om met ons kennis te maken. Op zaterdag 3 maart beginnen we met ons warming-up toertje, 

rustig aan en nog niet al te ver. Vervolgens rijden in maart iedere zaterdag 09.00 uur. Op 24 maart zijn we dan 

klaar voor de Lentetocht met een afstand van 95 km.  

 
Wat is dat, toerfietsen? Hieronder een korte toelichting over het rijden met onze club. Een uitdaging mag, maar 

we maken er geen wedstrijd van. We moeten tijd over houden voor een praatje, en een blik op de omgeving. En 

van dat laatste zie je meer dan ooit tevoren! Het is geen uitzondering dat onze leden meer dan 5.000, of zelfs meer 
dan 10.000 km per jaar wegtrappen. De tochten die via de vereniging worden verreden liggen dan ook tussen de 

90 en 180 km.  

Op zondag, woensdag en zaterdag vertrekt er ‘s ochtends altijd een groep. Doel en afstand worden per keer 
bepaald. Daarnaast hebben we minimaal één keer per maand een rit naar bijvoorbeeld Den Helder, Wassenaar, 

Texel of Haarzuilens. De afspraak is gemaakt om te rijden met 3 snelheden: 25, 27 of 29 km/u. Dit zijn geen 

gemiddelden, maar streefwaarden voor de minimale snelheid, afhankelijk van de omstandigheden.  

 
Daarnaast organiseert de toerclub ieder jaar een meerdaagse rit in Nederland. Een ander groep zoekt in juli de 

bergen op. Ieder jaar wordt gezocht naar een uitdagende rit met genoeg hoogtemeters. Voor ieder wat wils dus. 

Tenslotte ons motto is samen uit en samen thuis! Bij een lekke band of ander malheur wordt er gewacht en samen 
lossen we het euvel op. Gaat het een dagje wat minder? Dan is er altijd een plaatsje in de luwte van de groep.  

 

We zien u graag in maart om 09.00 uur aan de start. Wij vertrekken vanuit het Sportpaleis Alkmaar aan de 

Terborghlaan. Voor meer informatie raadpleeg onze website: www.tcav.nl 
 

 

Mallorca 2018 – Jack 

 

Wij zijn dus 4 februari 2018 naar Mallorca gegaan (Patrick Dekker en ik) en het was de moeite waard! De 

temperatuur viel vies tegen, van 7 tot 11 graden, maar alles was zeer goed georganiseerd. 
Wij zijn van het vliegveld opgehaald rond 7 uur ’s avonds en werden bij het Hotel Taurus Park afgezet, omdat 

Orient nog niet geopend was. We konden meteen gaan omkleden en eten, dus dat was goed geregeld, prima 

hotel en een goed ontbijt en avondeten. De volgende ochtend zijn we naar de shop gegaan en werden we 

ingecheckt, kregen een shirt en lunchbonnen voor onderweg en betaalden onze fiets. Naar de fietskelder onze 
fiets opgehaald, computer en bidon gekregen en op pad met onze groep. Er waren nog niet veel fietsers, het was 

de eerste week en er waren nog maar 3 groepen van de 5. Om 9 uur kennis gemaakt met Felix onze groepsleider 

en de anderen, een tocht gemaakt van ongeveer 100 km en koffie gedronken in Felanitx. 
 

http://www.tcav.nl/
https://fred268km.com/lists/lt.php?id=Kx0GTgVTVkgFAFEDAw
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Je kan aansluiten bij diverse groepen, dus net wat je wilt en kunt. Het was 

droog, even wennen aan de fiets, maar was een prima tocht, droog weer 
maar wel  koud. Zo is er elke dag een groepstocht, alleen op de woensdag 

kon je zelf een tocht gaan rijden. De dinsdag was er een korte tocht, door 

de weersverwachting wilde de groepsleider niet te ver weg gaan en na een 
uur fietsen begon het ook te regenen en zijn gestopt in Santa Maria en in 

een cafeetje wat gaan drinken. Na een half uurtje bleef het doorregenen en 

hebben besloten maar zo snel mogelijk terug te rijden, koud en erg nat, 

viel tegen! 
Woensdag was er eigenlijk geen tocht, maar onze groepsleider wilde de 

vorige dag toch goedmaken, dus enthousiast van start. Was een droge 

dag, gestopt in Porreres halverwege, koffie en een reep gegeten en weer 
via mooie rustige binnenwegen verder gereden na 83 km weer terug naar 

het hotel, alleen het laatste half uur reden we in de regen. De fietsen in de 

fietskelder, afgesloten en 

als je en probleem hebt ga 
je naar de mecaniciens, die 

zijn bepaalde uren aanwezig, prima voor elkaar. 

Donderdag hebben we een lange tocht gemaakt, heel mooi en 
soms vrij zwaar, naar Estellences en zijn wel wat beklimmingen 

geweest, o.a. de Antrax was pittig, maar mooi langs de kust 

gereden, prachtig uitzicht over de rotsen en de zee, was zeker de 
moeite waard, ruim 115 km. Terug in de fietskelder ontdekte 

Patrick dat er iets in zijn 

achterband zat, was geen 

probleem, nieuw achterwiel 
gekregen, zo geregeld. Bij 

mij deed de computer het niet meer, nieuwe computer en weer klaar voor 

de volgende dag.  
Vrijdag een hele mooi tocht gemaakt met andere fietsers, want de 

groepstocht werd afgelast vanwege slechte weersverwachtingen. Het was 

vrij vlak en ontzettend mooie natuur, gestopt in Rapida en gelukkig droog 
weer. Zaterdag en zondags zijn er geen tochten, maar hebben we ook met 

anderen een leuke tocht gemaakt naar Santa Maria del Cami, was ook heel 

mooi. Zondagavond moesten we pas vertrekken naar het vliegveld, hebben 

dus een middag bijgeboekt en nog heerlijk gefietst naar Pina, ook langs de 
kust. Was eindelijk vrij zonnig, dus uiteindelijk hebben we alle dagen toch 

gefietst, voor herhaling vatbaar!  

Was zondag ook nog feest in Pina vanwege het carnaval! 
 

 

De nieuwe Queen en King zijn bekend van 

onze week 1 (2 tot 8 februari 2018). 

Het was weer heerlijk toeven op Mallorca, de 

gasten met onze groepsleiders hebben weer 

onder zeer goede omstandigheden voor de tijd 
van het jaar hun kilometers gemaakt met een 

nieuwe Queen en King. 

Onze Queen en King van deze week zijn: 
Queen: Christina Kastner uit Oostenrijk met 

427 km in 5 dagen. 

King: Jack Narold uit Nederland met 443 km 

in 5 dagen 

  



   7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Voor de geplande groepstochten gelden de tijden volgens het toerprogramma. 
Vanaf 31 maart tot eind april wordt er weer gestart om 8.30 uur, alleen de 

zondagploeg start om 9.00 uur! 
 

Toerprogramma Maart 2018    

DATUM NAAM VAN DE TOCHT SOORT AFSTAND STARTTIJD STEMPELTAFEL 
ZA 03 WARMING-UP-TOERTJE Gezam. 50 9.00 Jack / Klaas Roos 
ZO 04 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00 Cees / Peter 
ZA 10 CLUBTRAININGSTOERTJE    GT 70 9.00 Jack /Jan Dekker 
ZO 11 DE ZONDAGPLOEG GT GT 9.00 Cees / Peter 
ZA 17 CLUBTRAININGSTOERTJE GT 80 9.00 ……. /Jan Dekker 
ZO 18 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00 Cees / Peter 
ZA 24 LENTETOCHT GT 95 9.00 Hans / Karel de B.  

ZO 25 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00 Cees / Peter 

ZA 31 START ZATERDAGOCHTEND RITTEN GT NTB 8:30  

Toerprogramma    April  2018    

DATUM NAAM VAN DE TOCHT SOORT AFSTAND STARTTIJD STEMPELTAFEL 
MA 02 2DE  PAASHAASTOCHT GT NTB 9.00 Cees / Peter 
ZA 07 NOORDKOPTOCHT  GT 110 KM 8.30 Ruud Bakker  

ZO 08 DE ZONDAGPLOEG  GT NTB 9.00 Cees / Peter 

ZA 14 RIT ELDERS (rivierenlandtocht, 
Arkel (zie info clubblad maart) 

) GT NTB NTB Zie info clubblad 

ZO 15 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00 Cees / Peter 
ZA 21 LANDSMEER GT 90 KM 8.30 Klaas Roos / Anton v. N. 
ZO 23 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00 Cees / Peter 
ZA 28 ORANJETOCHT GT 120 KM 8.30 Hans Bos  
ZO 29 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00 Cees / Peter 
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Nieuwe seizoen – Truus 
Afgelopen vrijdag was weer de jaarvergadering. Gelukkig waren er heel wat mensen op af  

gekomen. Gezellig om ze allemaal weer te zien na het afgelopen fietsseizoen. Sommige  

fietsers zie ik dan nog wel met het ATB gebeuren maar de rest zie je dan de hele winter door  
niet. 

Tijdens de vergadering werd er gesproken of we niet konden stoppen met het lid zijn van de  

NFTU. Veel geld van de contributie gaat naar de NFTU. En wat krijgen we daar voor terug. In 
ieder geval het mooie blad met alle fietstochten  er in. Waar wij zelf erg blij mee zijn. En dan  

ook heel belangrijk, de verzekering. Je bent ook verzekerd als je met je gewone fiets iets  

oploop. Korting bij het inschrijven van een tocht. Door te stemmen om gewoon lid te blijven  

of te stoppen kwam er uit, dat de meeste leden toch gewoon lid wilden blijven. 
Daarna werd er besproken of het huidige bestuur  met ingang van nu nog een jaar bestuurslid  

zouden blijven. Nou gelukkig maar , ze blijven allemaal hun huidige functie doen. Zie anders  

ook maar eens om andere mensen te vinden die in het bestuur willen. En naar mijn mening  
doen de mannen voortreffelijk werk.  

John en Tineke Water werden bedankt voor hun inzet voor het ATB gebeuren. Ze hebben daar  

heel wat uurtjes ingestoken. Yda de Hoop en ikzelf kregen bloemen. Yda vanwege het altijd  

aan de tafel zitten met het inschrijven van de ATB fietsers. En ik voor het lief en Leed werk  
en het schrijven voor het clubblad. 

Willem verteld nog een verhaal voor de komende 3 daagse. Moet weer heel gezellig worden.  

Inschrijven is weer mogelijk. De mannen Karel, Hans en Willem hebben er weer veel zin in.  
De routes liggen allemaal alweer klaar bij Willem. Dus mensen schrijf je in. 

Ruud Bakker en Harm Schneider gaan weer een mooie heuveltocht organiseren. 

Komende zaterdag begint het seizoen met de warming-up ronde. Nu maar hopen dat de vorst  
weer een beetje weg is ,want zoals het er nu uitziet is het heel erg koud om te fietsen. 

Wij wensen alle fietsleden een heel goed fietsseizoen zonder brokken met heel mooi weer. 

En alle zieke leden een heel goed herstel gewenst. 

 
 

 
 

           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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Verjaardagen maart 2018 
  7 maart   Ruud Bakker 
10 maart   Jan Kuiper 
13 maart   Wim Westphal 
19 maart   Willem Leemburg 
20 maart   Cees Bleijendaal 
24 maart   Nico Kuilboer Jr. 

 
Verjaardagen april 2018 

  3 april   Willem de Maare 
  3 april   Cor Breed 
  5 april   Wim Tolman 
  6 april   Jack Narold 
  9 april   Piet Hein Horsten 

   
  9 april   Ton Vreeker 
10 april   Bram Dieleman 
13 april   Jacob Danzl 
14 april   Harm Schneider 
18 april   Bert Kramer 
22 april   Marijke van Sluis-van Kleef 
28 april   Cor Zuiderduin 
29 april   Cees Jansen 
29 april   Pieter de Jong 

 

 
EFFE naar het buitenland? 

 

Wat doen we in 2018? 

Op 10 januari hebben we bij Robert Makkus en 

zijn vrouw overlegd over de buitenland tocht. 
Ruud, Peter, Aart, Nico, Robert, Jack, Harald en 

Harm hadden allerlei verschillende mogelijkheden 

bedacht voor onze fietsvakantie in het buitenland. 
Een trektocht door de Pyreneen, de Dolomieten, 

het Schwarzwald en de Vogezen kwamen langs. Uiteindelijk werden we het eens om in de week van 23 juni tot 

1 juli in de Franse Alpes/Provence te gaan fietsen vanuit Savines le Lac. Het is de bedoeling om de week rustig 
op te bouwen.  In het begin korte en niet te steile tochten om er in te komen.  Ook onderweg wat oude stadjes en 

natuur bewonderen. 

Aan het eind doen we een cyclo die afhankelijk van ieders mogelijkheden lichter of zwaarder kan zijn. We 

hopen en verwachten dat er meer clubleden zijn 
die dit wel eens willen proberen. Er is nog plaats! 

Het maximale aantal dat we kunnen huisvesten is 

12, het zou leuk zijn om nog wat mensen mee te 
krijgen, die nog niet mee zijn geweest. We kunnen 

ook een vrouwen of echtpaar kamer aanbieden. De 

kosten bedragen naar verwachting 500€ all in 

(vervoer, eten, drinken en slapen). In April komen 
we nog eens bij elkaar voor de definitieve 

afspraken.  

1 mei is de inschrijving gesloten. Ieder van ons 
geeft je graag informatie, zie je in Savines! 

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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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/


   11 

 
 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

