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         5 januari 2020 – Noord-Hollands Langste – 65 km 

         Start 9.00 tot 9.30 uur – Sportpaleis Alkmaar       

 

 

 
 
 

 

 
Alcmaria Victrix in het hartje van Noord-Holland voor gezellig fietsen! 
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40e Jaargang nr 10, december 2019/januari 2020 
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 

Adres   : Kantine Sportpaleis, Terborchlaan 200, 1816 LE Alkmaar 

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 

Vertrouwenspersonen: Annie Peppelenbos (06-55174008) en Piet Hein Horsten 

(072-5896191) Aanmelden nieuw lid: Download het aanmeldformulier vanaf de 

website en stuur deze naar Sander Meijer van de ledenadministratie.    

Afmelden lidmaatschap: alleen schriftelijk bij de ledenadmin. voor 31 december iedere jaargang. 

 

Kopy maand januari/februari inleveren voor 20 januari 2020 
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 2019 
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, alweer het laatste clubblad van 2020. Een erg wisselvallig jaar qua weer, maar desondanks 

zijn er in clubverband mooie tochten gereden en een aantal onder ons hebben zelfs flinke prestatie tochten 

afgelegd, zoals u in de vorige clubbladen heeft kunnen lezen. 

Ook was het natuurlijk ons 40e jaar van bestaan, hetgeen we gevierd hebben met een leuke tijdrit en 

gezellig samen zijn na afloop, waarbij Anton van Nimwegen in het zonnetje werd gezet en de Alcmaria 

Victrix award kreeg uitgereikt voor zijn grote verdienste binnen onze vereniging. 

Helaas valt ook te vermelden dat het voor een aantal leden zeer moeilijk jaar was, ernstig ziek en zeer  

hetzij persoonlijk of in directe familiesfeer werd hem niet bespaard, hopelijk gaan zij een beter 2020 

tegemoet. 

Thans zijn er problemen met onze leverancier van onze clubkleding Theo Evers, deze 

heeft aangegeven dat hij er per direct van afziet, we zijn nu aan zoeken naar andere 

mogelijkheden, meer hierover volgt later. Ook zijn de eerste MTB tochten al weer 

gehouden, bij de eerste kwamen zelfs 247 deelnemers opdraven, zo'n 50 meer als in 

2018 en bij de 2de maar 77, debet hieraan was het weer, storm bij tijd en wijle 

windkracht 8 en plensbuien hielden veel deelnemers thuis. Hulde toch voor John en 

Tineke Water die de routes grotendeels in zeer slecht weer hebben uitgezet. Tevens 

een grote pluim voor alle vrijwilligers die bereid waren om bij deze weersomstandigheden ergens in de 

route de deelnemers de weg te wijzen en Truus uiteraard die voor de 

versnapering en warme bouillon zorgden. Alle vrijwilligers bedankt voor 

jullie inzet. Ook valt te vermelden dat het winterfietsen onder onze leden 

steeds populairder wordt, regelmatig grote op komsten onlangs bij – 3, wel 

met een mooi winterzonnetje maar liefst 24 deelnemers dat overtreft diverse 

zomerritten. 

Ook zijn we weer bezig met de organisatie van de driedaagse van 2020 deze 

gaat naar Vasse in het mooie Twente nabij de Duitse grens en het mooie Bad 

Bentheim in Duitsland info hierover verderop in dit clubblad. 

Hier bij wil ik het laten maar niet voor dat ik iedereen namens het bestuur u 

hele fijne kerstdagen en tevens een heel goede jaarwisseling en alvast voor 2020 een heel gezond en 

sportief jaar toewens. 

 
ATB  tocht november 2019 - Truus 

Gisteren was er weer de eerste tocht van dit seizoen.  
Voorheen stond ik als post in het PWN gebied, maar aangezien we daar geen toestemming meer voor 

hebben gekregen, kreeg ik nu een andere functie. 

Ik mocht de fouragepost verzorgen. Maar wat hield dat in? 

Toen ik nog hielp met Ben Bel vond ik het een prachtig baantje. De mannen maakte de bouillon klaar, de 

krentenbollen werden op grote schalen op tafel gezet. Dus dat was een kwestie van uitdelen. Nu moest ik 

zelf voor de bouillon zorgen. Thermoskannen van huis mee genomen, bidons gevuld met koud water. 

Cees en Cor kwamen mij afhalen en hadden de bouillon potjes en bekers mee. En natuurlijk de muesli 

repen en de Snelle Jelles. 
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Gelukkig hadden de mannen wat ervaring met deze post opgedaan zodat het voor mij wat gemakkelijker 

was. Bij het strandpaviljoen konden we steeds de thermoskannen laten vullen met heet water. 

Ik moest dus steeds een paar bekertjes vullen met een lepeltje bouillonpoeder, daarna wat heet water erop 

en dan roeren, en tot slot nog wat koud water, want anders was het te warm om meteen te drinken. Een 

hele klus. Gelukkig met assistentie van Cor, die steeds de kannen met heet water liet vullen, liep het 

gesmeerd. Cees stuurde ze allemaal naar ons toe. 

Er waren 249 deelnemers waarvan niet iedereen stopte bij onze 

post. Maar over het algemeen hadden ze allemaal wel zin in een 

warm bouillonnetje. Het was een mooie dag voor de sport. Geen 

regen en niet te koud. Op strand weliswaar tegen wind maar het 

stormde niet. Gelukkig was het eb.. 

Nadat de achter rijders  rond 12 uur bij ons langs kwamen zat het er 

voor ons weer op.  

Ik geloof dat iedereen blij was met het aantal deelnemers. 

Nu op naar de volgende keer op 8 december. 
 

Winterfietsen 2019 – 2020 – Hans 
Met ingang van woensdag 23 oktober starten we weer met het winterfietsen, zowel op de woensdag als de 

zaterdag. De A groep vertrekt om 9.00 uur en de afstand zal zo rond de 80 km bedragen tot eind oktober 

en eind februari. En in aanloop naar het nieuwe seizoen gaan we bij goed weer nog voor zo'n circa 100 

km. Uiteraard gebruiken we weer onze groepsapp, zodat we bij bepaalde weersomstandigheden eventueel 

wat later vertrekken. 

Wilt u ook graag mee met de A groep in de winter fietsen, meld je dan aan voor de groepsapp. 

Telefoonnummer Jan Geert 06-42963685 of Hans 0646678771. 

 
De B groep werkt volledig qua vertrektijden met een groepsapp en de afstanden zijn over het algemeen wat korter. 

Lijkt het u leuk om met de B groep te winterfietsen en staat nog niet op hun app bel dan Klaas 06-10853115 of Rob 
06- 53515893.

 

  

MTB-tochten 2019 – 2020 (onder voorbehoud) 

ZONDAG 8 december 2019 MTB - Schoorlse Duinen ( 40 km ) start  9.00 -  9.30 uur 

ZONDAG 5 januari 2020 MTB – Noord-Holl. Langste ( 65 km ) start  9.00 -  9.30 uur 
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Aankondiging TCAV buitenlandtocht 2020 - Ruud 
 
Beste mensen, 

Langs deze weg willen wij jullie uitnodigen voor een bespreking inzake Alpentocht 2020. 

Datum van de bespreking is maandagavond 16 december om 20:15 uur bij Robert Makkus.  

Het adres van Robert is: Louis Couperusstraat 38, 1822 LD te Alkmaar. 

 

Alpentocht 2020 

Ook volgend jaar willen we ( Ruud Bakker en Harm Schneider) weer een Alpentocht vanuit Savines 

organiseren. 

Het is de bedoeling om iedere dag een tocht over rustige wegen uit te zetten met twee inspanningsniveaus 

zodat er voor ieder wat wils is. 

Tijdens de fietstochten stoppen we zo nu en dan om iets te bekijken en van de natuur te genieten. 

We koken om de beurt en kunnen de fietskleren wassen. Vanzelfsprekend nemen we zwemspullen mee 

om na het fietsen nog even in het meer te kunnen 

zwemmen. In overleg kunnen we eventueel een 

meerdaagse tocht maken naar de Ventoux,  de Alpe d’ 

Huez, de Rivièra van Nice of het Toscaanse bergland. 

We zijn van plan de 9 daagse tocht te houden van 

zaterdag 6 tot zondag 14 juni . 

De kosten zullen ongeveer 400€ bedragen en met een 

meerdaagse tocht 100 of 200€ meer. Dit is “all 

inclusive”, dus met vervoer, eten en drank. 

Graag zou ik van jullie een e-mail berichtje ontvangen 

met daarin de mededeling of je wel of niet aanwezig 

zal zijn op de bespreking.  

Vriendelijke groet, Ruud Bakker 

 
 

Tour-du-Benelux – Monique 
Beste Leden,  
Onderstaand schrijven heb ik naar Ruud bakker gestuurd als alternatief voor de Alpentocht. Zoals u zult lezen heb 

ik deze tocht al diverse keren gereden, graag zou ik deze tocht ook eens in clubverband willen rijden. Lijkt het u 

ook wat neem dan contact met mij op zodat we eventueel gezamenlijk kunnen inschrijven.  

Mijn telefoon nummer is o6-27011516 
Met sportieve groet Monique Andriessen 

 

Ik kan Tour du Benelux aanraden als meerdaagse rit voor de club. 

Zelf heb ik de tocht al meerdere keren gefietst en dit jaar zelfs met ons club lid Dirk de Haan. De tocht kan met een 

zelf samengestelde groep gereden worden in een zelf gekozen tempo. Er zijn uiteraard meer deelnemers, maar ieder 

rijd m.b.v. de GPS dezelfde route. Je komt andere groepjes tegen bij de koffie of verzorgingsposten onderweg. Het 
gemak van de groep is dat de tassen in de auto gaan en naar het volgende hotel gebracht worden. Verder zijn 

maaltijden enz. ook prima geregeld; kortom een prima prijs - kwaliteit verhouding! (5 dagen fietsen voor € 385,00) 

In onderstaande stuk is meer info te vinden: 

 

TOUR-DU-BENELUX 

20 MEI t/m 24 MEI 2020  
 

Een schitterend 5-daags fietsevenement georganiseerd door de RTV Steenwijk, voerend over de mooie heuvels en 
glooiende wegen van Zuid-Nederland, België, Duitsland en Luxemburg.  Deze tour staat bekend om zijn 

gemoedelijke sfeer en uitstekende verzorging, waaraan de geoefende sportieve toerfietsers ieder jaar veel plezier 

beleven. Overnachtingen vinden plaats in hotels op basis van volpension. 
De tour start in Oosterhout (Nijmegen) en gaat op de eerste dag naar Valkenburg. De tweede dag gaat de rit via de 
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Ardennen en de Eifel naar Bitburg, waar twee overnachtingen plaatsvinden. Van daaruit wordt op de derde dag de 

prachtige etappe Bitburg-Bitburg gereden. Deze rit gaat in Luxemburg o.a. via het meer van Echternach, het 
Müllerthal  (ook wel La Petite Suisse genoemd), langs het riviertje Sauer en door het Luxemburgischer Natuurpark 

terug naar Bitburg. De vierde dag voert de route u via de Eifel en de Ardennen, met daarin enkele heuvels uit de 

klassieker Luik Bastenaken Luik, weer naar Valkenburg. De laatste dag voert langs de maas, door Belgie en de 

rustige binnenwegen van Brabant terug naar Oosterhout. 
 

Etappes: 

• Woensdag 20 mei:   Oosterhout-Valkenburg 158 km; 
• Donderdag 21 mei:  Valkenburg-Bitburg (BRD) 158 km; 

• Vrijdag 22 mei:        Bitburg-Bitburg 140 km; 

• Zaterdag 23 mei:      Bitburg-Valkenburg 161 km; 

• Zondag 24 mei:        Valkenburg-Nijmegen 167 km; 
•  

De overnachtingen zijn op basis van volpension. Tijdens de tocht is begeleiding aanwezig met volgwagens voor 

o.a. noodgevallen. De wagens zijn uitgerust met telefoon en reservemateriaal. Een mecanicien is aanwezig om bij 
pech te helpen. Onderweg worden fruit, muesli-repen, water en sportdrank aan de deelnemers verstrekt. 

De kosten voor deelname aan de Tour Du-Benelux zijn € 385,- p.p.  Er zijn (beperkt) enkele eenpersoonskamers 

beschikbaar, de prijs is dan € 465,-p.p. 
In het bedrag is begrepen de overnachtingen op basis van volpension, bagagetransport, begeleiding tijdens de tocht, 

routebeschrijvingen (ook in GPS) en een herinnering. Het maximum aantal deelnemers is gesteld op 120. 

De inschrijving kan via de website www.tour-du-benelux.nl en is mogelijk t/m 15 April 2020. 

Betaling dient gelijktijdig met de inschrijving gedaan te worden. 

 

 

                Informatie driedaagse 2020. 
Beste leden. 

 

We zijn weer bezig met het organiseren van een club driedaagse deze zal gehouden worden in het weekend van 

vrijdag 28 t/m zondag 30 augustus 2020. 
De bestemming is dit jaar in Vasse dicht bij de Duitse grens in het mooie Twente en nabij het eveneens mooie Bad 

Bentheim we overnachten uiteraard weer in een hotel. van hieruit kunnen mooie routes worden uitgezet naar 

Duitsland ( Bad Bentheim ) en Twente/ Achterhoek tevens zal er met 2 groepen gereden worden qua snelheid en 
afstanden uiteraard gaan we zoals gebruikelijk weer gezamenlijk aan de koffie en lunch stops. 

 

Er is aan de driedaagse wel een voorwaarde aan verbonden het bestuur wil het wel financieel ondersteunen als er 

minimaal 16 leden zich aanmelden bij minder vind het bestuur dat het niet meer op een echte club driedaagse lijkt. 
De kosten van dit weekend pin ons er nog niet helemaal aan vast we moeten immers de restaurants in de routes nog 

benaderen maar zal zo globaal op zo'n 235 euro uitkomen. 

We hebben een optie op 8 x een 2 personenkamer het weekend is inclusief ontbijt en 2 x een diner plus 3 x een 
koffiestop en lunch onderweg. 

Lijkt het u wat meld u dan zo spoedig 

mogelijk aan via de mail/ of telefoon het 
aanmeldformulier komt dan later wel het 

gaat er in eerste instantie om dat we 

voldoende deelnemers hebben zodat we de 

opties van de hotelkamers kunnen 
omzetten in reserveringen er dient echter 

wel voor 1 april € 110.00 overgemaakt te 

worden op de rekening van de 
penningmeester. 

 

Vriendelijke groet 
Ook namens mijn mede organisatoren 

Karel en Willem. Hans. 

j.hansbos@live.nl / 0646678771. 

 
Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-NC-ND 

https://www.flickr.com/photos/ironrodart/4191241294
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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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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Ons jubileumjaar 1919 is weer ten einde, 

op naar de volgende! 
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           Victorie wielsets hand gespaakt 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 december 2019 
02 december   Rinaldo Espis 

04 december   Jan Schijf 

05 december   Henri Balink 
08 december   Arie Kaandorp 

16 december   Piet Brink 

22 december   Jo Dekker 
26 december   Karel Beckmans 

28 december   Peter Deken 

 

Verjaardagen januari 2020 
 1 januari   Jan Dekker 
                   Piet Koster 

 8 januari   Andries Jelsma 

10 januari   Toon Brouwer 

13 januari   E. Meeken 
                   Jolanda de Klerk 

15 januari   Henk v.d. Veer 

23 januari   Henk Barbiers 
24 januari   Piet v.d. Terp 

30 januari   Ben Rasch 

 

 

  

Openingstijden   

Maandags 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   

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Christmas_tree_red_bauble.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Van Ostadelaan 264 

1816 JG- Alkmaar 

Tel. 072-5155740 

 

Ir v/d Banstraat 14 Petten 

T: 0226-381367, E: info@beukersbikecentre.nl 

www.beukersbikecentre.nl 

 

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” 
 

 

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

