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           Zaterdag 7 april 2018 
           Noordkoptocht 110 km 
           Zaterdag 14 april 2018 
           Rit elders Stroe 
           Zaterdag 21 april 2018 
           Landsmeer 90 km 
           Zaterdag 28 april 2018 
           Oranjetocht 120 km 
 

 
 
 
 
 

Alcmaria Victrix in het hartje van Noord-Holland voor gezellig fietsen! 
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 39e Jaargang nr 3 april 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 mei inleveren voor 20 april 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 
Het laatste schrijven van mij in het vorige clubblad waarin ik hoopte op een mooie start van 

het seizoen kan zo de prullenbak in. Wat viel dat vies tegen, koud, koud en nog eens koud met 

als gevolg dat van de drie warming-up rondjes er maar een is doorgegaan, alleen de 2de tocht 

is gereden, met toch ondanks de twijfelachtige weersvoorspelling een redelijke opkomst met 

21 deelnemers. We gingen onder leiding van Klaas en Jack met een aardige lus in de route naar 

het restaurant van Bianca in Oterleek, na de koffie kozen een aantal van de 

B-groep voor een wat langere route. 

Bij de Lentetocht kwamen er ondanks het aantal ziekmeldingen toch nog 27 deelnemers 

opdraven, via een leuke route kwamen beide groepen tegelijkertijd aan bij het restaurant 

Twaalfmaat in Heemskerk. Via een leuke route terug konden we terug kijken op een geslaagde 

tocht met dank aan Klaas en Jan die zich hadden opgeworpen als voorrijders van de C- ploeg. 

Bij de zondaggroep werd er ook in verband met de koude en regen niet gereden en en was hun 

eerste tocht pas op 25 maart en met toch ook maar liefst 14 deelnemers. 

Voor de maand april staan er ook weer een aantal leuke tochten op de toerkalender, o.a de 

Noordkoptocht en de Oranjetocht en een tocht op de Veluwe, zie voor meer informatie over 

deze tocht verder in dit clubblad. 

Tevens stond er op de kalender als tegenhanger van de Ronde v. Noord Holland een tocht naar 

Weesp C -groep tempo, maar daar het weer de laatste jaren behoorlijk tegenviel hebben de 

organisatoren gekozen voor een tocht naar Landsmeer. 

Verder valt te vermelden dat Piet van 

der Terp een geslaagde operatie heeft 

ondergaan, voelt zich veel beter dan 

daarvoor en is erg optimistisch over 

de voortgang van zijn herstel. Piet 

beterschap man en hopen je op 

langer termijn weer in ons midden te 

hebben. 

Tevens nog een oproep voor zo wel 

de Driedaagse als de Alpentocht zijn 

nog enige plaatsen beschikbaar. 

Namens bestuur allemaal veel 

fietsplezier. 

 Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-SA 

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Het_Twiske
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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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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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    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 De Veluwe Krachttoer, 
Stroe 

 GT NTB NTB Ruud Bakker 

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 

      

Toerprogramma    Mei  2018    

DATUM NAAM VAN DE TOCHT SOORT AFSTAND STARTTIJD STEMPELTAFEL 

ZA 05 DUINRANDTOCHT (korte versie) GT 90 KM 8.00 ………………. 

ZA 05 DUINRANDTOCHT (Alkm-Wassenaar) GT 145 KM 8.00 Jack Narold  

ZO 06 ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00 Cees / Peter 

ZA 12 RONDJE HAARLEMMERMEER GT 140 KM 8.00 Hans Bos  

ZO 13 DE ZONDAGPLOEG -  Moederdag GT NTB 9.00 Cees / Peter 

MA 21 2DE PINKSTERDAGTOCHT GT NTB 9.00 Cees / Peter 

ZA 26  VOORJAARSKLASSIEKER GT 160 KM 8.00 Ruud Bakker / Nico K. 

ZO 27 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00 Cees / Peter 

 

 
Lente toertocht en zondagtocht - Truus 

Gisteren is de Lentetocht verreden. Bijna geen wind en droog. Helaas geen zonnetje. 

Maar desalniettemin was het een mooie fietsdag. Gezellig om iedereen weer te zien. Aangezien wij op vakantie 

waren geweest waren we er nog niet aan toe gekomen om met de groep te fietsen dit nieuwe seizoen. Er was een 

redelijke opkomst. 15 man met de groep van Hans en 11 in onze groep. Ik had gehoopt dat Aart en Ties mee 
zouden gaan want dan was ik er zeker van dat er niet te hard gereden zou worden. Helaas, beide mannen waren 

afwezig. Ties is herstellende van een longontsteking en Aart had andere dingen te doen. 

Klaas Roos en Jan Dekker gingen bij ons aan kop. Jongens helm af hoor, het ging uitstekend. Ik kon het goed 
bijbenen. Kwam natuurlijk ook omdat er praktisch geen wind stond. De koffiestop was bij Twaalfmaat in 

Heemskerk. Vlak nadat wij daar aankwamen kwam ook de groep van Hans aan fietsen. Die waren natuurlijk 

heel verwonderd dat wij er al waren. Nu , dat kan ik vertellen hoor,  waarom dat was. Het was Klaas niet zo 

goed gelukt de route op de GPS te krijgen dus zodoende hebben wij zo hier en daar een paar stukjes afgesneden. 
Na de koffiestop is Harm met de snelle ploeg meegegaan en Nico ging rechtsstreek naar huis. Met een ommetje 

via Beverwijk en Zaanstad zijn we weer huiswaarts gekeerd. Met 105 km op de teller waren wij weer in 

Schoorl. Heel erg voldaan omdat het zo goed gegaan was, en een mooie start van dit seizoen. 
Dan de zondagmorgen tocht. De allereerste zondag waren alleen Cees, Peter en mijn persoontje bij de 

wielerbaan. Het vroor nog 2 graden. Op weg naar Alkmaar dacht ik nog, laten we maar met de groep terug naar 

Schoorl fietsen dan zet ik thuis koffie, had ook nog heerlijke koeken in de kast. Maar dat was dus een slecht 
plan. Om te beginnen bleven alle sappies gewoon thuis. Lagen zeker nog tussen de klamme lappen. 
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Peter opperde om via een nieuwe route naar Twaalfmaat te fietsen. Wou echt 70 km op de pedalen. Ik kwam 

wel een beetje in opstand. Vond het veel te koud en ik had nog niet meer dan 44 km gefietst dit jaar. 
Wel héél veel op de ATB maar dan fiets je hooguit 40 km in de bossen. Heuvel op heuvel af. Op een gegeven 

moment vlak voordat we met zijn drieën weg zouden gaan, zag Cees op zijn telefoon dat er ijzel voorspeld 

werd. Dat was voor mij het sein om met een rotvaart terug naar Schoorl te fietsen. Ik ben heel erg bang voor 
ijzel. Cees en Peter zijn toen maar met zijn tweeën naar Bakkum gefietst, bij het pannenkoekenhuis koffie en 

toen via Egmond Bergen weer terug naar huis. 

Maar vanmorgen de eerste zondag dat er weer gefietst kon worden 

vanwege het weer, was het weer als vanouds. We waren met de vaste 
kern van de zondagmorgen groep. Heel gezellig. Zijn naar Sint 

Maarten gefietst via de polders Bergen Schoorl en bij Camperduin de 

polder weer in richting Petten. Aangekomen bij de koffiestop in Sint 
Maarten zee was ons oudste fietslid Aart daar niet met Jo Dekker,. 

Gisteren had ik van Jaap gehoord dat Aart en Jo daar zouden zijn. 

Peter wist vanmorgen niet of die tent wel open zou zijn, aangezien het 

in andere handen is overgegaan. Gelukkig wist ik toen te vertellen dat 
het volgens Jaap wel open was. En daar aangekomen was Aart er niet 

maar wel Jaap Waslander. Was dus ook al vroeg op de fiets gestapt. 

Vlak voordat wij daar weer weg gingen kwamen Aart en Jo toch nog 
aanzetten. Waren om half 9 van huis gegaan maar waren al helemaal 

in Grote Keten geweest. 

De terugweg zijn we via de Westfriese Dijk gefietst vanaf  Schagen en met de wind in de rug richting Alkmaar. 
In Schoorldam zijn Sam Lida Willem en ik de groep gaan verlaten. Wij waren heerlijk op tijd weer thuis. 

Ook dit was weer een hele lekker fietstocht, bedankt mannen voorrijders. 

 

 
 

 

 
 

           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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Nieuws over de Weespertoer – Klaas Roos 
Op 21 april aanstaande staat de Weespertoer weer op het programma als alternatief voor de Ronde van Noord-

Holland. Nu is het geval dat we al sinds jaren niet in Weesp geweest zijn. Het was vaak slecht weer. In plaats 

daarvan zijn we al een aantal keren in Landsmeer geweest en dat is mij goed bevallen. Ook dit jaar wil ik weer 
naar Landsmeer. De afstand bedraagt dan ruim 100 km. Voor de meesten van onze doelgroep is dat in april een 

mooie afstand. Bij mooi weer kunnen we altijd nog besluiten om er een rondje aan te plakken.  

Ik zal in ieder geval zorgen voor een mooie gevarieerde route.  
De start is om 08.30 uur vanaf het Geert Groteplein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rit elders - De Veluwe Krachttoer – Ruud Bakker 

Zaterdag 14 april 2018 is de Veluwe Krachttoer. Deze rit is georganiseerd door TC Voorthuizen. Het is een 

gepijlde route met drie afstanden: 85, 110 en 150 kilometers. De startplaats is Stroe (een uur rijden vanaf 
Alkmaar). De rit heeft ook wat hoogte metertjes. 

In april is het weer vaak onbestendig met als gevolg dat een clubrit van TCAV in het water kan vallen en dat je 

zo maar een tijdje niet heb gefietst. Het rijden van een rit elders is dan een mooie gelegenheid om de gaten die 
vallen in de rittenkalender van TCAV op te vullen. 

Zelf vind ik dat de tochten buiten de randstand een zekere rust uitstralen en je rijdt door een geheel andere 

omgeving. 
Mensen die interesse hebben in de rit elders kunnen zich aanmelden bij Ruud Bakker e-mail adres 

bow.bakker@upcmail.nl of telefoonnummer 072 5126591. 

 

 

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-SA 

mailto:bow.bakker@upcmail.nl
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Veluwe_Zwerfpad_near_Posbank.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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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 
 

Verjaardagen mei 2018 
11 mei   Leol Vermeulen 
12 mei   Peter Bras 
16 mei   Monique Andriessen 
16 mei   Robert Bakker 
17 mei   John van Mourik 
18 mei   Yolanda Kramer-v. Rhoon 
23 mei   Wim Deelen 
21 mei   Karel de Boorder 
 

 

 
 
 

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/
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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

