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           Zondag 11 november 2018 

           1e mountainbiketocht – 9.00 uur 

           Zondag 9 december 2018 

           2e mountainbiketocht – 9.00 uur 

           Sportpaleis Alkmaar 

                     

 

 

 

 

 

 

         Alcmaria Victrix in het hartje van Noord-Holland voor gezellig fietsen! 



   2 

 

 39e Jaargang nr 9, november 2018 
Erelid: W. Leemburg 

Het Bestuur: 

VOORZITTER SECRETARIAAT PENNINGMEESTER 

Hans Bos 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 december inleveren voor 20 november 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, het seizoen zit er helaas wat mij betreft er weer op, we gaan de donkere dagen weer tegemoet. 

Dat zal zeker tegenvallen met al het mooie weer van deze zomer en nog eens een mooie herfst er achter-

aan. 

Vele van jullie bergen nu de fiets op en doen het rustig aan, andere zoeken weer de sportscholen of gaan 

naar de ijsbaan, dit om volgend seizoen weer goed beslagen van start te kunnen gaan.  

Ook zijn we inmiddels net als voorgaande jaren weer gestart met het winterfietsen  waar zo wel de B 

groep als de C groep aan deelnemen uiteraard zijn de afstanden en vertrektijden wat aangepast, zie verder 

info in dit clubblad. 

Opvallend was de opkomst de laatste weken en vooral op de woensdag, soms wel 30 deelnemers, 

verdeeld over twee groepen en bij de zondag ploeg bleef de opkomst ook steeds stabiel. Dit zal ook zeker 

te maken gehad hebben met het mooie weer, het komt niet zo vaak voor dat je half oktober nog in je 

zomer outfit op de fiets zit. 

Bij de sluitingstocht was de opkomst ook groot, met maar liefst 37 deelnemers hielden we onze koffiestop 

in Restaurant Hotel / Pension van Ewijcksluis. Een leuke locatie aan de rand van het Amstelmeer, zeker 

de moeite waard om daar meer heen te gaan, zeker nu de dierentuin in Anna Paulowna geen wielrenners 

meer willen ontvangen die hun krentenbolletje of banaantje willen verorberen. 

Wat rest ons nog meer in de wintertijd, nou uiteraard de drie MTB tochten van 11 november, 9 december 

en zondag 6 januari Noord Hollands Langste. We hopen uiteraard dat alle vrijwilligers zich weer 

beschikbaar willen stellen. En we kunnen zeker nog wel wat hulp gebruiken, zeker bij de inschrijftafel 

daar komen we handjes tekort. 

Tevens houden we een mountainbike clinic op woensdag 26 november deze is ons aangeboden door 

Michel Agterberg van AGU, zie verder info in dit 

clubblad. 

Ook ontvingen wij bericht dat Jaap Molenaar en Cor 

Zuiderduin al een behoorlijk wat weken in de 

lappenmand zitten, wij wensen jullie een goed herstel 

toe. 

Bij deze sluit ik af en wens een ieder op zijn al of niet 

sportieve wijze een fijne herfst / winter toe. 

                       
 

Ziekenboeg 
Dank voor een bericht, app of bezoek tijdens mijn herstel van 

mijn eenzijdige valpartij waarbij ik mijn sleutelbeen gebroken 
heb. Na een geslaagde operatie (metalen plaatje wat mag blij-

ven zitten) is het herstel voorspoedig gegaan en mag ik de arm 

vanaf nu (19/10) weer rustig gaan belasten. 20/10 is er weer 
een kort ritje gemaakt. Jullie zijn nog niet van me af.  

Tot snel, groet Bert Kramer.  
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De voorlaatste zondagsrit - Truus 

 
In het clubblad las ik in het verhaal van Hans over de tradi-

tie van mij om taarten te bakken voor de laatste zondag van 
het fietsseizoen. 

Nu doe ik dat al een aantal jaren op de vóór laatste zondag. 

Dit doe ik, omdat je nooit van tevoren weet of het op de 

laatste zondag wel goed fietsweer is en is er dan regenweer, 
dan kan ik het niet meer op een volgende zondag doen. Dan 

is het seizoen over en komt er geen taarten fietstocht dit sei-

zoen. 
Nu kwam het bijzonder goed uit. Het was gisteren hartje zo-

mer. Dus ik had mijn taarten niet voor niets gebakken. Willem die ook mee ging fietsen, belde mij vanuit Alkmaar 

hoeveel personen er mee gingen, zodat ik thuis onze huiskamer een beetje kon verbouwen. Er waren maar tien fiet-

sers, dus dat was niet teveel. Afgelopen week was Willem al een route gaan fietsen van 37 km die voor de koffie-
stop gefietst moest worden, zodat hij die op de GPS kon zetten. En aangezien Cees Bleijendaal nog herstellende is 

van een operatie en nog niet op de racefiets mag, dacht Willem dat Peter het zeker goed zou vinden als hij als voor-

fietser naast Peter ging fietsen. 
De route ging via de sluispolder naar Bergen, naar de Nesdijk via Rekervlotbrug naar Geestmerambacht, door naar 

de Broekerveiling door het 1000 eilandenrijk. Verder door Waarland, Oudkarspel naar Warmenhuizen. 

Precies om kwart voor 11 waren ze bij ons in Schoorl. Waar ik gezellig op ze zat te wachten met Cor en Cees. Die 
twee mannen waren op de Elektrische fiets gekomen. Lekker makkelijk, aangezien ze dus beiden aan het herstellen 

zijn van medische ingrepen. We waren dus in totaal met 13 man/vrouw. Lida heeft me heel goed geholpen met het 

verzorgen van de koffie met gebak. 

Na de koffiestop ben ik met de fietsers mee gaan fietsen om het rondje van 70 km te voltooien. Willem moest Lida 
sommeren om ons huis te verlaten. Die wou eerst de afwas voor ons doen. Máár, zei Willem, die afwas loopt niet 

weg, dat zien we straks wel weer. Cees en Cor stapte weer op hun  I-bykie en gingen weer huiswaarts. Sam en Lida 

zijn ook meteen naar huis gefietst. 
De rest van de groep is via de Molenweg en Oorsprongweg naar Camperduin gefietst. Daar langs de kust naar Ber-

gen en Alkmaar verder naar Heiloo. Waar Peter  de Laat op zijn eindbestemming was. Bleef alleen Pieter de Jong, 

Willem en ik nog over. Via Egmond, waar Pieter afhaakte, zijn wij met zijn tweeën via Bergen naar huis gefietst. 
Met toch nog 48 km op de fiets voor mij en voor Willem bijna 100 km kwamen we heel voldaan thuis. 

Hopelijk blijft deze zondagsgroep nog héél lang bestaan. Ik heb Cees horen vertellen dat het volgend jaar al 25 jaar 

(of was het 20 jaar) bestaat. 

Dus Peter en Cees blijf nog lang gezond, want wij willen nog vele jaren van jullie vóór fietsen genieten. 
 
 

ATB-tochten 2018 – 2019 (onder voorbehoud) 

       

ZONDAG 11 november 2018 ATB - Schoorlse Duinen ( 40 km ) start  9.00 -  9.30 uur 

ZONDAG 9 december 2018 ATB - Schoorlse Duinen ( 40 km ) start  9.00 -  9.30 uur 

ZONDAG 6 januari 2019 ATB – Noord-Holl. Langste ( 65 km ) start  9.00  - 9.30 uur 

 

 

Start Winterfietsen. 
Ingaande woensdag 26 oktober t/m woensdag 27 februari 2019 gaan we zoals gebruikelijk de laatste jaren 

weer winterfietsen, de afstanden zullen zo tussen de 75 en 85 km bedragen, dit afhankelijk van de 

weersomstandigheden. 

We vertrekken om 9.00 uur.  We gaan wel met een groepsapp werken, zodat we bij bv gladde wegen in 

de vroege uren wat later vertrekken. 

De C groep werkt met een eigen app, deze rijden met variabele vertrektijden en een wat rustiger tempo en 

de afstanden zijn ook wat korter. 

Wil je graag op de hoogte blijven van de juiste vertrektijden meld je dan aan op een van de appgroepen. 

Voor de B groep bij Hans Bos. 

Voor de C groep bij Klaas Roos of Rob Klop. 

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder 

http://wedonteatanythingwithaface.blogspot.co.uk/2014/12/dutch-apple-tart-appeltaart.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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Mountainbike Clinic 

Op woensdagochtend 28 november organiseert Michel Agterberg van AGU geheel vrijblijvend en zonder 

kosten een mountainbike clinic voor onze vereniging. Michel behoort bij de top van Nederland op het 

gebied van het MTB gebeuren en heeft een Cios opleiding en is tevens gediplomeerd trainer MTB. 

Aanvang van de clinic is 9.00 uur en zal ongeveer 2 uur duren verzamelen bij restaurant Duinvermaak in 

Bergen. Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus lijkt het u wat meld u dan spoedig aan bij 

Hans Bos 0646678771 of  j.hansbos@live.nl 

  

Prijslijst Club kleding  Alcmaria Victrix. 

              Naam: 
 Soort kleding Prijs Aantal   Maat Opmerking 

1 Shirt korte mouw. 33.00    

2 Shirt lange mouw. 45.00    

3 Broek kort. 57.00    

4 broek kort zonder 

bretels. 

57.00    

5 Broek lang. 50.00.    

6 Broek lang zonder 

bretels. 

50.00    

7 Broek lang met 

zeem. 

57.00    

8 Herfstjack. 58.00    

9 Winterjack. 73.00    

10 Bijzonderheden     
 

                     
Theo heeft nu nog het een en ander in voorraad, wilt 

u eventueel op korte termijn kleding aanschaffen en 

is het niet meer in voorraad, dan kan dat tot 15 

november besteld worden, aflevering zal circa begin 

januari 2019 zijn. 

Bestelmomenten kleding 2019: 

  1. Tot 15 januari        aflevering begin maart. 

  2. Tot 8 april             aflevering begin juni.     

  3. Tot 6 augustus      aflevering  begin oktober. 

Afhaal adres is :  Theo Evers  

                            Tweewielercentrum De Hoef. 

                            Van Ostadelaan 264. 

                            Telefoon 072-5155740. 
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Meld gestopte leden op tijd af | Meld je tocht aan Lees online  |  Afmelden 
 

 

   

 

  

  

november 2018 
  

 

  

Er staan 2 deadlines op je te wachten waar ik je graag op wijs. Als eerste is het belangrijk dat je de leden die 

stoppen bij jullie vereniging voor 1 januari 2019 aan ons doorgeeft via de ledenlijst op NTFU.nl. Doe je dit 

niet op tijd dan moeten wij helaas een extra jaar contributie in rekening brengen. Daarnaast is het belangrijk 

dat je voor 25 november jullie tocht(en) aan ons doorgeeft, zodat eventuele overlap met andere tochten op 

tijd gesignaleerd kan worden. 

 

Meld gestopte leden vóór 1 januari af 

Stoppen er leden bij jullie club? Geef dit dan uiterlijk 31 december aan ons door via NTFU.nl. Vorige jaren 

stonden we toe dat clubs hun wijzigingen aan het begin van het nieuwe jaar nog doorgaven, maar met de 

komst van onze nieuwe database gaat dat niet meer. Doe het dus op tijd! 

  

http://ntfu.m3.mailplus.nl/txt368618/AYtAXrDhQn63EYg
http://ntfu.m3.mailplus.nl/nct4279196/AYtAXrDhQn63EYg
http://ntfu.m3.mailplus.nl/nct4279203/AYtAXrDhQn63EYg
http://ntfu.m3.mailplus.nl/nct4279204/AYtAXrDhQn63EYg
http://ntfu.m3.mailplus.nl/nct4279202/AYtAXrDhQn63EYg
http://ntfu.m3.mailplus.nl/nct4279197/AYtAXrDhQn63EYg
http://ntfu.m3.mailplus.nl/nct4279200/AYtAXrDhQn63EYg
http://ntfu.m3.mailplus.nl/nct4279201/AYtAXrDhQn63EYg
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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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           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 november 2018 
03 november   Theo Evers 

07 november   Richard Vreeker 
07 november  Aad Wolterman 
09 november   Andre Pover 

18 november   Aart Hoogschagen 
19 november   Jan Jansen 

22 november   Ron Vink 

22 november   Sjaak Lakeman 

24 november   Arend van Giffen 
27 november   Tineke Water-Lammers 

 

Verjaardagen december 2018 
02 december   Rinaldo Espis 

04 december   Jan Schijf 
05 december   Henri Balink 

08 december   A Kaandorp 

16 december   Piet Brink 
22 december   Jo Dekker 

28 december   Peter Deken 

 

 

SPORTSWEAR DE GROOT 
Schuit 16D 

1724 BD Oudkarspel 
 

www.sportsweardegroot.nl  

info@sportsweardegroot.nl  

0226-750810 

06-27621924 

  

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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Parlan 6 oktober 2018 

AANBIEDING  

Koffie & gebak á  € 2,50 staat voor u klaar bij Voor Elkaar   

Eigenlijk is Voor Elkaar een grote etalage voor de producten en activiteiten van Voor-Werk. De 

jongeren van ons jongerenloopbaan centrum staan in de winkel en verkopen de producten die zij 

zelf gemaakt hebben.   

Voor Elkaar wil de jongeren (16-23 jaar) een kans geven om hun sociale en "eigen" skills te 

ontdekken en/of te verbeteren en zo ook hun kansen op de  arbeidsmarkt of een gerichte studie.  

Voor Elkaar geeft jongeren kansen...  

                             ...om een volgende stap te zetten!  

Voor Elkaar is een kleine maar fijne ruimte waar koffie en thee en fris wordt geschonken en waar 

je overleg kan hebben met je collega tijdens een kleine lunch (tosti's!) of gewoon gezellig een 

"bakkie" doen. Er worden ook producten van collega-instellingen verkocht.  

Maak kennis met de jongeren en hun talenten door langs te komen bij Middenwaard 121 

Heerhugowaard (schuin tegenover gemeentehuis) open:  

Dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 3 uur. 

 (Race) Fietsers zijn ook welkom!  
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NTFU verenigingsnieuws <nieuwsbrief@ntfu.nl> 26-10-2018 15:01  

Adverteren in Fietssport Magazine | Jullie club op Fietssport 

Aan j.narold1@upcmail.nl    

Licht je tocht uit in Fietssport Magazine | Jullie club gratis op Fietssport Lees online  |  Afmelden 
 

 

   

 

  

 
 

Nieuwsbrief oktober 2018 
  

 

  

In 2019 verschijnt de kalender niet 1x, maar vier keer. In 

iedere Fietssport Magazine vind je de tochten die de ko-

mende maanden worden georganiseerd. Zo is de kalen-

der actueler én komt jullie tocht op een relevanter mo-

ment bij de fietser onder de aandacht. Wil je jullie tocht 

extra uitlichten? Dat kan via een advertentie in de kalen-

der, nieuwsbrief of op de website. Vergeet daarnaast 

trouwens niet je tocht door te geven, dit kan tot 25 no-

vember. 

 

Groet, 

Madelon 

 
Adverteren: jouw tocht in de spotlight 

Wil je jullie toertocht prominent bij duizenden fietsers onder de aandacht brengen? Maak dan 

gebruik van de advertentiemogelijkheden van de NTFU in Fietssport Magazine, op Fietssport.nl 

of in de nieuwsbrieven.  

 

    

  

http://ntfu.m3.mailplus.nl/txt372863/AYtAXrDhQn63EYg
http://ntfu.m3.mailplus.nl/nct4359781/AYtAXrDhQn63EYg
http://ntfu.m3.mailplus.nl/nct4359788/AYtAXrDhQn63EYg
http://ntfu.m3.mailplus.nl/nct4359788/AYtAXrDhQn63EYg
http://ntfu.m3.mailplus.nl/nct4359789/AYtAXrDhQn63EYg
http://ntfu.m3.mailplus.nl/nct4359787/AYtAXrDhQn63EYg
http://ntfu.m3.mailplus.nl/nct4359782/AYtAXrDhQn63EYg
http://ntfu.m3.mailplus.nl/nct4359785/AYtAXrDhQn63EYg
http://ntfu.m3.mailplus.nl/nct4359786/AYtAXrDhQn63EYg
http://ntfu.m3.mailplus.nl/nct4359790/AYtAXrDhQn63EYg
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Mooi en goed materiaal én perfect afge-

steld is de basis voor elke goede presta-
tie. 

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

