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           Zondag 2 september 
           Stellingtocht start 7 t/m 9 uur 
           120/170 km – Uitgeest 
           of samen afspreken vanaf Alkmaar! 
           Rondje Westfriesland 
           Start 8 uur – 140 km 
           Waterlandtocht 
           120 km – start 8.30 uur 
 
 
            
 

Alcmaria Victrix in het hartje van Noord-Holland voor gezellig fietsen! 
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 39e Jaargang nr 7, september 2018 
Erelid: W. Leemburg 
Het Bestuur: 

VOORZITTER SECRETARIAAT PENNINGMEESTER 

Hans Bos 
 J 
 

Robert Makkus Peter Does 

Justus van Effenstraat 62 
 
 
! 
 

L. Couperusstraat 38 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 oktober inleveren voor 20 september 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 seizoen nadert al met rassen schreden, nog zo'n anderhalve maand en het zit er al weer op. Maar gelukkig staan 

er nog een aantal leuke tochten op het programma en hopelijk kunnen we dat ook dan doen in de nieuwe zomer 
kleding van onze nieuwe leverancier AGU. 

Deze wordt afgeleverd in de eerste week van september bij Theo Evers. 

De laatste tochten werden redelijk goed bezocht vooral de Wieringen en Amsterdamtocht van Peter de Laat en 
Anton van Nimwegen, daar kwamen zelfs zo'n 25 leden op af, moet gezegd worden het zijn ook mooie routes.  

De Haarzuilenstocht trekt ondanks dat het een mooie route is niet echt veel deelnemers, oorzaak hiervan dat veel 

oudere leden de afstand dan ook te ver vinden. 
De zondag groep blijft ook trouw zijn rondjes rijden met een vrij vaste groep deelnemers, alleen was het laatst wel 

even schrikken toen Peter de Laat, al jaren de een van de kopmannen, een lelijke val maakte, maar gelukkig bleef 

het bij inwendige kneuzingen. 

Wat ook opviel dat in het laatste clubblad enorm veel verslagen en foto's daarvan waren ingezonden erg leuk, ga zo 
door. De driedaagse is ook goed verlopen, jammer dat er door ziekte ( Ties) en valpartij van onze aller Truus en 

onverwachte operatie van Klaas zijn vrouw er drie annuleringen waren, altijd weer jammer maar helaas het is dan 

niet anders. 
Op de heenweg was het wel even schrikken als je Ton Vreeker aan de lijn krijgt dat door een technisch mankement 

zijn racefiets van de auto was gevallen dan denk je toch meteen aan weer een annulering, maar wonder boven 

wonder vond hij zijn fiets op een paar kleine dingen na rij klaar, onvoorstelbaar en je zou het haast niet geloven. 
De weersomstandigheden waren wisselend, de vrijdag een keer een bui, de zaterdag de eerste 75 km droog, maar 

daarna werd het kletsnat en is de route na de lunch ingekort. 

De zondag daar in tegen was weer een prima fietsdag en konden we zelfs weer op de terrassen plaats nemen na 

terugkomst in het hotel was het ook steeds een gezellig samenzijn. 
De totale afstanden van de groepen waren voor A groep 412 km en de B groep 368 km. Graag wil ik dan ook 

iedereen bedanken. allereerst voor jullie goede humeur en voor de nodige hand en span diensten die altijd weer 

nodig zijn om dit mogelijk te maken. 
Voor de komende weken staan de West Frieslandtocht en de Waterlandtocht op het programma, de Waterlandtocht 

is in plaats voor de Durgerdamtocht. Peter Does heeft de afstand iets ingekort en de route in een nieuw jasje 

gestoken. Verder wens ik u allen nog een prettige fietsmaand toe. 

 
Met Tourclub Alcmaria Victrix een driedaags fietsweekend in Drenthe. 

Groepsfoto gemaakt in de gevangenis museum in Veenhuizen. 
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De zomer - Truus 
Een heerlijke zomer hebben wij dit jaar. Er zullen veel kilometers gemaakt worden door de fietsers. Hopelijk blijft 

het nog een paar weken zo. Dan is het ook heerlijk met de driedaagse die volgende week vrijdag start. Helaas kan 

ik niet mee, ben gestruikeld in huis en heb een botje (tuburculum mayes) gebroken. Dat zit in mijn schouder. 
Inmiddels is het alweer 3 weken geleden dus het hersteld al goed. Kon dus ook de zondagritten niet mee en heb dus 

nu niet veel te schrijven. 

Ik wil jullie wel allemaal bedanken voor de prachtige bloemen die Hans Bos namens de fietsclub kwam brengen. 

En natuurlijk ook de andere mensen bedankt voor de kaarten telefoontjes en het bezoek. 
Verder allemaal nog veel genieten van dit prachtige fietsweer. 

 

 

 
 
 
 

Uitnodiging Toercommissie bijeenkomst. 

 
                  Woensdag 26 september aanvang 20.00 uur. 

 
Houden wij voor leden van de Toercommissie  weer een overleg met o.a op de agenda de jaarlijks in te 

delen toerkalender, mocht u geen deel uitmaken van de commissie, maar wel eventueel interesse heeft om 

een van de bestaande of een nieuwe tocht naar u idee op zich te nemen, u bent dan van harte welkom. 

Wat houdt een geplande toertocht op je nemen in, je wordt in clubtermen te spreken dan eventueel samen 

met een compagnon eigenaar van de desbetreffende tocht. 

Je maakt een nieuwe tocht of neemt een bestaande over en past deze naar uw idee aan, het aantal km 

hangt af van wanneer de tocht in het seizoen gereden wordt. 

Zo'n 14 dagen van te voren verken je de route of er geen hindernissen zijn en stuurt de gpx route ( indien 

in bezit ) op naar de TC. 

Het is een misverstand als je denkt dat je de gehele route op kop moet rijden, het is wel verstandig dat als 

je het even rustiger aan wil doen om op de tweede rij plaats te nemen, dan hou je de regie qua route en de 

snelheid die van toepassing is. 

 

Vriendelijke groet de Toercommissie. 
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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 

 

 

 
  



   6 

 

 

SPORTSWEAR DE GROOT 
Schuit 16D 

1724 BD Oudkarspel 
 

www.sportsweardegroot.nl  

info@sportsweardegroot.nl  

0226-750810 
06-27621924 

 

 
 

           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 

 
 
 

Verjaardagen september 2018 
06 september   Andre van Aanholt 
08 september   Laurens van Tilburg 
10 september   Sjaak den Engelsman 
10 september   Mike Meeken 
16 september   Anton van Nimwegen 
16 september   Robbert Birekoven 
19 september   Lida Krom-Ligthart 
19 september   Eelke Slootheer 
20 september   Frans Alleman 
29 september   Leen Jonker 

  

  

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   

http://www.sportsweardegroot.nl/
mailto:info@sportsweardegroot.nl
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Fietsen langs fascinerende forten en bijzondere bruggen – Rob Klop 
 
De jaarlijkse fietstocht Rondje Stelling langs de historische Stelling van Amsterdam wordt op 2 september dit jaar 

uitgebreid met bijzondere bruggen in de route. Naast de uitdaging om alle 46 forten van de oude verdedigingslinie 

op een dag te ronden zorgen diverse S-bochten naar hoog gelegen fietsbruggen voor bijzondere momenten tijdens 
de rit. Deelnemers aan het Rondje Stelling beleven dit jaar een primeur op de net geopende over het Amsterdam 

Rijnkanaal. 

Om het hoogteverschil naar de tien meter hoge overspanning bij Nigtevecht te overbruggen wordt op dit moment 
nog hard gewerkt aan de slingerende toegangspaden maar zeker is wel dat deze op 2 september zijn opengesteld 

voor deelnemers aan het Rondje Stelling. Omdat het nieuwe fietspad nog niet is opgenomen in navigatieapparatuur 

worden langs de authentieke route van 170 km alsook langs de afstand van 120 km 'zuid' (vanuit Uithoorn en 

Spaarndam) borden geplaatst naar de z.g. 'brug met de wokkel'. Bij deze route brengt het Rondje Stelling de verbin-
ding tot stand van De Stelling van Amsterdam naar de Hollandse Waterlinie. 

 
De organisator van de fietstocht, stichting Fortza Velo voortgekomen uit de partijen die Rondje Stelling al sinds 

2012 organiseerden, streeft naar een groot deelnemersveld bij de inmiddels zevende editie van 2 september 2018. 

De kersverse stichting heeft een tweeledig doel, namelijk meer aandacht vragen voor cultureel erfgoed en financi-

ele steun bieden aan goede doelen die zich inzetten voor mensen met een beperking.  

 
Op zondag 2 september zijn vanuit drie verschillende startplaatsen ( het fort aan de Drecht in Uithoorn, het fort aan 
den Ham in Uitgeest en het wielercircuit Wheelerplanet in Spaarndam) afstanden te rijden van 70, 120 en 170 kilo-

meter. De basis voor de routes van Rondje Stelling is de Stelling van Amsterdam. Een verdedigingslinie van 135 

km rond Amsterdam, aangelegd tussen 1880 en 1914. Maar in het Noord-Hollandse waterlandschap is tijdens de 
tocht meer te zien op het uitgebreide fietspadennet. Waar het gebied voorheen door recreanten werd gemeden van-

wege het drukke autoverkeer, zijn nu diverse recreatiegebieden met elkaar verbonden door vaak bijzondere brug-

gen. Passend bij de historische en militaire kleurstelling van de Stelling van Amsterdam is bijvoorbeeld De Genie-

dijkbrug met haar egale bruine kleur maar ook de Schellingwouderbrug over het buiten-IJ, de eerste brug 

die Amsterdam Noord met de stad verbond zijn markante kopstukken in de routes van Rondje Stelling. 

Met de lange fietsbrug bij Nigtevecht is het Rondje Stelling nog een bijzondere brug rijker en samen met 
De Muiderbrug waar auto’s langs je heen zoeven en grote containerschepen onder je doorvaren, heb je als fietser 

niet het gevoel weg te waaien, waardoor je kunt genieten van het uitzicht. 

 

Inschrijven voor de fietstocht op 2 september kan op www.rondjestelling.nl. Iedereen die vooraf in-

schrijft, betaalt het voordelige inschrijftarief. Hiervoor krijgen de deelnemers een goed verzorgde fiets-

tocht met uitgepijlde routes,  GPX navigatie,  een stempel- en detailkaart,  een routebeschrijving en bo-

vendien  verzorging onderweg waaronder  EHBO en calamiteitenopvang. 
 
 

 
 
 
 

Zondag 2 september 2018 –  
start van 7 tot 9 uur in Uitgeest  
of samen afspreken vanaf Alkmaar! 
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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

