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Zaterdag 29 juni 2019
Haarlemmermeertocht – 8.00 uur
Korte en lange tocht – 120 km/140 km

Alcmaria Victrix in het hartje van Noord-Holland voor gezellig fietsen!
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Kopy maand juli/augustus inleveren voor 20 juli 2019
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Contributie 2019
Hoofdlidmaatschap (incl. NTFU)
Elk volgend gezinslid
NTFU lid bij andere vereniging
Jeugdleden t/m 17 jaar

: € 56,00 per jaar
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Kijk regelmatig op onze website voor de actuele informatie van dit moment
en bij twijfel over het doorgaan van de tocht!
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Stukje van de voorzitter – Hans
Brrrrrrrrrrrr wat een tegenvaller de maand mei, wat een lage temperaturen, gelukkig viel het mee met de regen maar
om nou te zeggen ik ga in mijn shirtje met korte mouwtjes op pad. Dat was het nou ook weer niet, maar des al niet
te min hebben we toch weer mooie tochten gereden waarbij opviel dat de opkomsten op de woensdagen veel hoger
was dan op de zaterdagen.
Hoogtepunt was uiteraard ons 40 jarige jubileumdag met de tijdrit en daar aansluitend de barbecue. Zoals vele
onder jullie bij de bekend making van de activiteiten voor die dag erg sceptisch waren over de tijdrit, kan ik nu wel
schrijven dat de meningen helemaal zijn omgedraaid. Fanatiek weer bij binnenkomst sommige ploegen zelfs
rennende naar binnen om maar een goede tijd te scoren, ook over de bbq was iedereen tevreden met daarin de prijs
uitreiking, waarin nogal wat werd geprotesteerd tegen de uitslag, maar de jury was onverbiddelijk, kortom het
werd een gezellig samenzijn.
Ja en dan bestaat je club 40 jaar en wat heeft dat betekent voor veel leden.
Vele van jullie zijn dan ook langdurig vrijwilliger geweest of nog steeds en hebben als bestuur zitten brainstormen
hoe gaan we hier mee om, behalve veel foto's was er niet zo veel terug te vinden in de archieven voor wie wel en
niet beloond is voor hun inzet. We zijn er als bestuur dan ook uiteindelijk vanuit gegaan dat voorgaande besturen
hiervoor de personen hun in de vorm van hoe dan ook gehonoreerd hebben voor hun inzet.
Wel waren we ook van mening dat we onder een lid niet heen konden en wel Anton van Nimwegen en deze de
Alcmaria Victrix Award uit te reiken.
Buiten zijn 40 jarig lidmaatschap hierbij kleine opsomming van Anton zijn vrijwilligers werk binnen de vereniging.
Is 2 x voorzitter geweest, waarvan een keer interim, vele jaren secretaris, vele jaren het papieren clubblad verzorgd,
zo'n 30 jaar geassisteerd bij de MTB en diverse 3-daagse en meerdaagse mede georganiseerd, plus dat hij diverse
keren speciale oplage en cd maakte van de buitenland trips, kortom Anton je hebt het meer als verdiend en Anton ik
kan het weten, persoonlijk maar ook kreeg na afloop veel reacties van leden joh wat een goede beslissing van het
bestuur dat jullie Anton niet vergeten zijn.
Tijdens de tijdrit en bbq zijn veel foto's genomen er staan er nu een aantal in dit clubblad maar de overige worden
door Sander op de website geplaatst. Kijken hoor, er zitten hele mooie bij.
Een andere bijzonderheid binnen onze vereniging is ook toch wel heel speciaal dat een nog fietsend lid deze maand
zijn Briljanten 65 jaar huwelijk viert en wel Aart Slegh en zijn vrouw Bep, namens alle leden van harte
gefeliciteerd en wat fijn dat jullie dit nog in zo'n goede gezondheid mogen beleven.
Ook ontvingen wij bericht van de NTFU om een vertrouwens persoon aan te stellen dit in verband met meldplicht
ongewenste sexuele intimidaties binnen de verenigingen. Persoonlijk vind ik het wel erg ver gaan, maar of we
willen of niet, we moeten wel voldoen aan de wettelijke maatregelen en gaan de komende bestuursvergadering ons
hier in verdiepen.
De komende maand staan er weer diverse leuke tochten op het programma, maar kijk goed op de kalender van de
maand juni, er zijn nogal wat wijzigingen o.a. op zaterdag 2 juni : maken we van de Naarden tocht een halve
Markerwaardtocht dit i.v.m dat de Markerwaardtocht niet door kan gaan daar de dijk nog steeds gesloten is.
Zaterdag 8 juni: Elderstocht afgelast degene die de kar zou trekken is langdurig geblesseerd tevens blijken er
weinig toertochten op pinksterzaterdag te zijn.
Als alternatief hadden we Stavoren in gedachte maar ja de afsluitdijk ook al dicht.
Er wordt uiteraard die dag wel gewoon vanaf de wielerbaan voor beide groepen een clubrit gereden.
Zaterdag 15 juni: Markerwaardtocht vervalt, daarvoor in plaats de voor dit jaar in het leven geroepen de Noord
Holland kust route van 180 km. Hoe loopt de route nou, globaal vanuit Alkmaar de kortste weg naar Camperduin,
via Den Helder naar den Oever - Medemblik - Enkhuizen - Hoorn -Scharwoude om vandaar weer naar Alkmaar te
rijden mocht de wind die dag een overheersend karakter hebben kunnen we in onderling overleg onderweg de route
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wat aanpassen uiteraard blijft de tocht van de B groep naar
Enkhuizen gewoon op de kalender staan.
Tot slot staat de Haarlemmermeertocht nog eind juni op de
kalender.
Tevens wensen wij de leden die mee gaan naar de hoge bergen
in Frankrijk gaan heel veel plezier en succes.

De onderstaande vrijwilligers zorgde voor een zeer
succes volle jubileumdag.
John en Tineke Water - Anton en Yvonne van Nimwegen Bert en Yolanda Kramer - Rinke de Hoop - Sam krom Jan Geert van de Bijl - Rob Klop - Jack Narold - Nico
Kuilboer - Peter Does - Robert Makkus - Klaas Roos.
Hartelijk bedankt allemaal.

Veertig jaar bestaan van de fietsclub Alcmaria Victrix - Truus
Het was zover, het 40 jarig bestaan van onze club werd gevierd. En wat was het een goed geslaagd feest. Er was
een soort van tijdrit bedacht, aansluitend gevolgd door een barbecue.

S’morgens om kwart over 11 moesten de deelnemers aan de tijdrit zich melden in de kantine.
We mochten geen horloge om, geen kilometertellers op de fiets en geen gebruik maken van een GPS. Er moesten
twee routes gefietst worden van ongeveer 40 km. We werden in groepjes van 4 personen verdeeld. Van te voren
moest je de tijd opgeven wat je als groep van 4 personen over de eerste en de tweede ronde zou gaan fietsen. De
groep die het dichtst bij zijn aan gegeven tijd kwam van de twee rondes samen werd de winnaar. Er waren 9
groepen. Na de binnenkomst van de eerste ronde kregen we koffie met een appelflap. Na de pauze van ongeveer
een half uur startte je dan de tweede ronde. De twee rondjes waren precies hetzelfde, alleen moest je die eerst
rechtsom fietsen en dan daarna linksom. Het parcours was prachtig. Over de groene weg naar Bergen daar weer
verder door de polder naar Schoorl. Achter Schoorl over het Bullepad richting Camperduin. Daar weer verder een
rondje door de polder zodat je dan langs het Noord Hollands
kanaal weer richting Schoorldam ging. Vandaar weer richting de
polder naar Alkmaar. Er was wel wat wind, maar die had je
natuurlijk vóór en tégen. De hele dag zonnig. Wat wilde we nog
meer. Om de drie minuten ging er een groep van start. Willem en
ik fietste met Marijke. Hans kon onverwachts niet mee, dus
waren wij met zijn drieën. Willem moest dus aan kop, samen
met Marijke of ikzelf naast hem. Als de wind té erg was fietste
wij alle twee achter Willem. We reden die ronde bijna de juiste
tijd die we van tevoren hadden opgegeven. De tweede ronde
kregen we Aart Slegh mee. Die had zijn eerste rondje met Cor
Kliffen en met Kuifje en Phil (die met de tandem waren) gefietst.
En die deden maar één ronde mee. Bleef Aart alleen over. Omdat wij met zijn drieën waren vond iemand het wel
een goed idee om Aart met ons mee te laten fietsen. Nou
dat trof die man, want nu mocht hij steeds in het wiel
van een van ons fietsen. Wel met het gevolg dat Marijke
of ik steeds naast Willem moest fietsen om Aart uit de
wind te fietsen. Aart van bijna 90 jaar die komende 25
mei 65 jaar getrouwd is met zijn lieve Bep deed dat
prima.

Toen iedereen binnen was en heerlijk een biertje of
wat anders dronk druppelde langzaam de andere
mensen binnen, die niet mee hadden gefietst en wel
voor de barbecue kwamen. Die fietsers die thuis
waren gaan douchen namen gelijk hun vrouwen
mee. Erg leuk om nu ook de partners van onze
fietsmaatjes te zien.
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Het serieuze gedeelte ging beginnen voordat we gingen eten. Hans had een
prachtige verhaal over Anton. Anton die vele jaren veel verenigingswerk voor de
club heeft gedaan en ook voor deze dag die fietstocht route had gemaakt, werd
gehuldigd. Hij kreeg een prachtige bokaal. Daarna werd het bestuur door Rob en
Yolanda in het zonnetje gezet. Yolanda had een prachtig ding gemaakt voor om
hun nek van een ventiel en een stuk fietsband. Ze werden geridderd tot de orde van
fietsventiel als ik het goed hebt.

En toen kwam het spannende moment, want wie had nu de tijdrit gewonnen.
Als eerste werd de derde plaats opgenoemd. Eigenlijk moesten die
gediskwalificeerd worden, want die waren in hun eerste ronde een stukje
verkeerd gereden. De tweede plaats was voor de groep van Patrick Dekker.
En toen kwam het grote moment, want wie waren er nu eerste geworden.
Dat werd de groep van ons aller oudste fietsende clublid Aart Slegh. Hij
vertelde dat onze groep gewonnen had omdat hij Marijke en mijn persoon er
door gesleept had. JaJa.
Toen de prijsuitreiking achter de rug was werd de
barbecue geopend. En dat was allemaal goed verzorgd en
heerlijk. Na nog allemaal gezellig na gezeten te hebben
vertrok de een na de ander weer naar huis na een
prachtige goed verzorgde dag.
Namens iedere deelnemer mag ik de organisatie van dit
40 jarig bestaansfeest wel heel erg hartelijk bedanken en
alle vrijwilligers die voor en na het feest hebben
geholpen. Het was een topdag.

Beste medeleden,
Zoals u weet help ik u graag bij pech tijdens onze toertochten en leen daarbij ook wel eens wat uit om zo
toch rijdende thuis te komen.
Zo ook tijdens de sluitingstocht waarbij ik een vervangend bandje een zogenaamde thuiskomertje heb
uitgeleend, ik weet het, ik kom er vrij laat mee aan, maar onlangs had ik hem nodig en toen pas miste ik
hem.
Het zal bij u ook misschien niet bewust gegaan zijn, er misschien nooit meer aan gedacht en met deze
herinnering maak ik u er misschien mee op attent, bel mij gewoon even dan is het probleem opgelost.
mijn telefoonnummer is 06-51525391.
Vriendelijk groet, Nico Kuilboer.
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Bekend adres, Bekend gezicht….John staat weer als vanouds voor u klaar!
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

Zilverstraat 6
1811 DH ALKMAAR

Tel. 072-5823247
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40 JAAR TCAV – Klaas Roos
De weergoden waren TCAV eindelijk gunstig gezind. Waar buienradar aanvankelijk regen opgaf voor
zaterdag 11 mei en speciaal tussen twaalf en twee uur, was het droog. Het was door de straffe
noordenwind nog wat fris, maar de zon scheen uitbundig. Deze combinatie levert mooie wolken luchten
en dus mooie foto’s op. Kwart over elf druppelden de deelnemers aan de tijdrit binnen en werden met
een bakkie koffie ontvangen. Na de melding bij Sam werd je ingedeeld in groepen van drie à vier rijders
en kon je na gaan denken over de te rijden tijd. Het was de bedoeling om de ronde van 38,6 km een
keer linksom en een keer rechtsom te rijden. Ontdaan van horloges en alle ander elektronica diende je
als groep een tijd in te schatten. De meesten schatten hun tijd voorzichtig in 1 uur 40 en 1 uur 45 was
populair. Na een uitleg door de organisatie over de route, was het tijd voor de groepsfoto van de
deelnemers in het nieuwe TCAV tenue.
Daarna werd het druk op het toilet. Iedereen moest van de zenuwen nog even een plasje doen. Om
klokslag twaalf werd de eerste groep “weggeschoten”. Hierin reden onder meer oprichters en dus al
40 jaar lid
Levien “Kuif” en Phil
Mechielsen
op hun tandem mee.
De
tijdwaarneming zat
binnen en
een brul naar buiten
was het
vertreksein. Simpel en
doeltreffend.
Ons groepje, Pieter de
Jong,
Yolanda Kramer, Aart
Hoogschagen
en mijn persoontje
werden als
vierde op weg gestuurd.
We hadden,
ook al voorzichtig 1 uur
45 minuten
opgegeven. Het eerst
rondje ging
linksom. Dat betekende
dat we door
Bergen en Schoorl heel
veel luwte
hadden. Boven Schoorl
op de
Hargervaart was het
nog een klein
stukje tegen en vanaf
de molen in
de bocht bij de
Hargerweg ging het vliegend voor de wind naar Alkmaar. Op de eerste helft van deze ronde hadden we
al drie groepen ingehaald, dus we kregen al het idee dat we iets te snel gingen. In de tweede helft
werden we op onze beurt door twee andere groep ingehaald. Eénmaal terug klokten we 1 uur 31
minuten, maar liefst 16 minuten te snel. Binnen kregen we even tijd om met een kopje koffie en een
appelflap te herstellen. Daarna onderweg voor de ronde rechtsom. Vliegend voor de wind veranderde in
straf tegen en geen luwte. Nu was het tot de molen bij de Hargerweg hard werken. Bij Schoorl had ik het
even moeilijk, maar dan zie je de molen en dan denk je: “nog effe dan voor het windje naar het bier”.
Terug door Schoorl en Bergen het windje in de rug. Als toetje toe op de Groeneweg nog en klein stukje
tegen. We dachten dat we nu veel dichter op onze geschatte tijd zouden zitten, echter 1 uur 34 weer
veel te snel. Als groep hebben we lekker gereden. Achteraf bleek dat bijna iedereen te snel was. Zonder
metertjes valt het niet mee om je tijd in te schatten. Ik had in ieder geval geen idee.
Het rondje was mooi met slechts twee stoplichten, geen gevaarlijke of lastige oversteekjes en uitstekend
uitgepijld. Bedankt parcoursbouwers!

Na afloop even lekker onder de douche.
Geen licht, maar wel lekker warm water. Wel
produceerde de douche af en toe wat
duistere en ondefinieerbare geluiden.
Na deze douche de ultieme beloning een
lekker biertje. Ondertussen druppelden ook
de dames binnen om mee te barbecueën.
Het werd gezellig druk in de kantine.
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Alvorens op de BBQ aan te vallen vond eerst de prijsuitreiking plaats. De groep van Willem en Truus de
Maree, Marijke van der Sluis en Aart Slegh zaten het dichtst bij hun opgegeven tijd.
Nummer twee was de groep Hans Bos, Patrick Dekker, Peter Does en Bert Kramer. Als nummer drie
eindigden Frans Alleman, Wim Tolman en Theo van Landen. En onze groep met een keer 16 en 13
minuten mis, ik durfde niet eens te kijken, waarschijnlijk in de achterhoede.
Hierna werd het bestuur door Yolanda en Bert Kramer in het zonnetje gezet. Jack, Hans, Robbert, Peter
en Sander konden gestrikt de rest van de avond voortzetten.
Tijdens deze plechtigheden begon het al heerlijk te ruiken in het Sportpaleis. Het sein aanvallen op het
buffet werd gegeven. De BBQ met kipsaté, hamburgertje, garnaal of zalm lieten we ons lekker smaken.
Aan het eind van de avond was alles op, op een paar stukjes meloen na. Met een biertje in de hand met
deze en gene nog even bij gekletst en nog een bitterballetje toe. Tegen achten ging een ieder weer
huiswaarts. Einde van een mooie jubileumdag. Iedereen die daar een steentje aan bijgedragen heeft,
hartelijk dank daarvoor.

Hartelijk bedankt - Aart
Hierbij wil ik ook namens mijn vrouw Bep het bestuur en
leden bedanken voor de prachten bloemen, die door Truus
en Willem werden bezorgd
Voor ons 65-jarige Huwelijksfeest en ook voor de
kaarten en felicitaties van de leden persoonlijk.
Tevens werden we tijdens het feest in restaurant
Wildschut verrast door het bezoek van Rob en Jolanda
namens de fietsers van de B groep van Woensdag en
Zaterdag. Met een prachtig boeket bloemen en een nieuw
fietsshirt, waar nog een apart logo op gemaakt wordt.
Iedereen hartelijk bedankt. We hebben een onvergetelijke
dag gehad. Het was een briljanten dag.
En tot ziens op de fiets.
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Toerprogramma Juni 2019
DATUM
ZA 01
ZA 01
ZO 02
ZA 08
MA 10
ZA 15
ZA 15
ZO 16
ZO 23
ZA 29
ZA 29
ZO 30
ZA 22-30

SO AFSTAND
OR
GT 110 KM
T
GT
180 KM
GT
NTB
GT
NTB
GT
NTB
GT 180 KM
GT 110 KM
GT
NTB
GT
NTB
GT 140 KM
GT 120 KM
GT
NTB
720 km

NAAM VAN DE TOCHT
RONDJE MUIDEN
RONDJE NAARDEN
DE ZONDAGPLOEG
RIT ELDERS VERVALT!!!
2DE PINKSTERDAGTOCHT
NH KUST ROUTE
ENKHUIZERTOCHT
DE ZONDAGPLOEG
DE ZONDAGPLOEG
RONDJE HAARLEMMERMEER
RONDJE HAARLEMMERMEER (KORT)
DE ZONDAGPLOEG
COLLENTOCHT, 7 dagen Pyreneeen
west-o.

STARTTIJD
8.00
8.00
9.00
NTB
9.00
8.00
8.00
9.00
9.00
8.00
8.00
9.00
18 cols, 100 uur

STEMPELTAFEL
……. / ……
Robert/Willem/ Hans Bos
Cees / …..
Cees / …..
Robert/Willem Tolman
…../ ….
Cees / …..
Cees / …..
Hans Bos /...
…... /...
Cees / …..
Ruud

Toerprogramma Juli 2019
DATUM

NAAM VAN DE TOCHT

SOORT

AFSTAND

STARTTIJD

STEMPELTAFEL

NTB
170 KM

9.00
7.45

Cees / …..
Peter D. /

ZO 07
ZA 13

DE ZONDAGPLOEG

Aart Slegh Tocht + Pontkosten

GT
GT

ZO 14
ZO 21

DE ZONDAGPLOEG
DE ZONDAGPLOEG

GT
GT

NTB
NTB

9.00
9.00

Cees / …..
Cees / …..

ZA 27

HAARZUILENSTOCHT

GT

160 KM

8.00

Robert Makkus

ZO 28

DE ZONDAGPLOEG

GT

NTB

9.00

Cees / …..

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
“THE PLACE TO BE” voor al uw fietsen en benodigdheden

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
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Verjaardagen juni 2019
10 juni
13 juni
23 juni
25 juni
25 juni
26 juni
28 juni
29 juni
30 juni
31 juni

Ton Houtenbos
Gerard Hulsteijn
Jan Geert v.d. Bijl
Ferry Ronde
Truus de Maare
Dirk de Haan
Hans Bos
Ties de Groot
Rinke de Hoop
Ronald Roos

Verjaardagen juli 2019
02 juli
03 juli
03 juli
07 juli
11 juli
14 juli
17 juli
19 juli
21 juli
26 juli

Annie Peppelenbos
Sam Krom
Rob Klop
Cor Kliffen
Robert Makkus
Rudi Twisk
Klaas Roos
Jaap Molenaar
Vincent Dekker
Harold Theurer

Hierna volgt een verslag in twee delen van Frans Looijesteijn
betreffende de Pyreneeenrit in juni 2019, deel 2.
Deze wordt gereden door Ruud Bakker, Vincent Dekker, Peter Does,
Aart Hoogschagen, Nico Kuilboer, Theo van der Lande, Frans Looijesteijn, Robert
Makkus, John van Mourik, Jack Narold, Harm Schneider en Mart Zijl!
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Woensdag 26 juni van Sainte-Marie de Campan naar Biert (160 km met 2000 hm)
Ook weer een zware dag met veel cols. Gelukkig is er tussendoor tijd om te recupereren.
Eerst zoeken we de vertrouwde D918 weer op. De eerste berg die ons te wachten staat is de Col d’Aspin
(http://thecolcollective.com/col-collection/col/Col-d-Aspin-from-St-Marie-de-Campan). Na wat golvende
kilometers volgt de Col de Peyresourde, de hoogste en tevens de mooiste. Met de top op 1589 meter is het
een col waarover in het peloton met ontzag wordt gesproken. De afdaling naar Bagnères-de-Luchon is
fantastisch. Niet te steil, lange rechte stukken en lekker lopende bochten. Remmen los dus!
Niet alleen de afdaling naar Bagnères-de-Luchon is mooi, ook het dorp zelf mag er zijn. Het is een
populair kuuroord, dat al door de Romeinen werd gebruikt. Je kunt er genieten van tientallen bronnen en
modderbaden. Jammer dat we daar geen tijd voor hebben, want na een snelle lunch vervolgen we onze
weg voor wat klein grut dat we gewoon op het buitenblad nemen: Col des Ares (330 hm), Col de Bech
(eigenlijk een afdaling) en Col de Buret (160 hm).
De Col de Portet d’Aspet is er dan weer een om je tanden op stuk te bijten met stukken van 14 en 15%.
Op de top staat een monument ter ere van de berggidsen die vluchtelingen, Engelandvaarders en
neergehaalde piloten hielpen om de grens over te steken tussen het door nazi-Duitsland bezette Frankrijk
en Spanje. Zij ondersteunden daarmee de Franse guerrillabeweging Maquis, die in dit gebied zeer actief
was. De leden zaten ondergedoken op het platteland met een vegetatie van lage, groenblijvende planten
en struiken. Zo’n biotoop heet maquis en daaraan ontleenden ze hun naam.
In de afdaling zitten een paar gevaarlijk steile stukken. In de voorlaatste bocht staat een monument ter nagedachtenis aan Fabio Casartelli, die daar in 1995 tijdens de Ronde van Frankrijk uit de bocht vloog en
dodelijk gewond raakte.
De eindstreep ligt vandaag in het plaatsje Biert, waar we slapen in Maison Esmeralda (route des Pyrénées,
09320 Biert).
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Donderdag 27 juni van Biert naar Villefranche-de-Conflent (160 km met 2650 hm)
Een lange en ook een relatief zware dag, die makkelijk begint met de Col du Four, Col des Caougnous en
de Col de Port. Daarna begint het echte werk en krijgen we mogelijk ook te maken met iets meer verkeer
op de weg. Via het kuuroord Ax-Les-Thermes, maar bij de jongeren onder ons beter bekend om zijn
skipistes, koersen we richting Andorra voor de beklimming van de Col de Puymorens. Na een klein stukje
Spanje volgen de Coll Rigat en de Col de la Perche; het zijn de laatste hoge hobbels in de
oostelijke Pyreneeën.
We eindigen vandaag in het middeleeuwse vestingstadje Villefrance-de-Conflent, strategisch gelegen
tussen de hoge rotsen en de plek waar de rivieren Têt en Cady bij elkaar komen.
Als je nog tijd en energie over hebt, moet je zeker even een rondje door dit prachtige stadje maken.
Alleen het strenge stratenpatroon verraadt nog de militaire oorsprong. Er zijn gezellige terrasjes en leuke
winkeltjes. Het Romaanse kerkje in het centrum is uit de 12 e en 13e eeuw. De buitenkant heeft een
klassieke vorm die je in deze streek veel tegenkomt. De portalen zijn fraai en het interieur is redelijk druk
versierd met allerlei altaarstukken. In een van de zijkapelletjes staat een Madonna in een fraai wit
gewaad.
In de verte, aan de andere kant van de Têt, zijn de contouren te zien van fort Libéria uit 1681. De
kanonnen van deze burcht gaven de Fransen de complete controle over de nauwe vallei, die aan alle
kanten is omgeven door hoge bergen. Om de logistiek te verbeteren besloot Napoleon III in de 19e eeuw
een verbinding te maken tussen het oude centrum en de burcht. Het resultaat is een lange tunnel met 734
traptreden. Het lag eigenlijk in de planning om de tunnel ook onder de rivier te laten gaan, maar dat werd
financieel toch echt te gortig.
We overnachten in het oude gouverneurshuis, een monument uit de 11 e eeuw (Maison du Gouverneur, 38
rue Saint Jean, 66500 Villefranche-de-Conflent).
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Vrijdag 28 juni van Villefranche-de-Conflent via Cerbère
naar Perpignan (100 km met 800 hm)
Een dagje met eigenlijk alleen maar afdalen en langzaam
onze weg vinden naar de Middellandse Zee, die we vroeg in
de middag zullen bereiken. Na wat we in de afgelopen dagen
hebben moeten beklimmen, zijn de cols die we vandaag
tegenkomen nauwelijks het vermelden waard. Eigenlijk
gewoon een dag om eens lekker de pijn uit de spieren te rijden en onderweg te genieten van het
landschap.
Om een medaille te krijgen moeten we vóór 13.00 uur onze volle stempelkaart laten zien in Cerbère, het
zuidelijkste stadje van Frankrijk. Het is absoluut de moeite waard om even door te rijden naar de kust met
uitzicht op de vuurtoren van de Parijse architect Lucien Guerra. Een mooie locatie om onze tocht officieel
te beëindigen; vanaf nu wordt ook in de Pyreneeën de naam van onze wielerclub met respect
uitgesproken.
In de loop van de middag fietsen we naar Perpignan. Deze van oorsprong rijke Catalaanse stad werd
eeuwenlang betwist door Frankrijk en Spanje, waardoor de grenzen voortdurend verschoven. In 1659
werd de streek Roussillon met Perpignan als hoofdstad officieel toebedeeld aan Frankrijk.
Vandaag de dag zijn de Catalaanse invloeden nog altijd zichtbaar en voelbaar. Behalve Frans wordt er
ook Catalaans gesproken.
Om een idee te krijgen van het welvarende verleden van Perpignan, zou je eigenlijk een wandeling
moeten maken door de sfeervolle smalle straatjes in de wijk Saint-Jean met prachtige herenhuizen uit de
14e en 15e eeuw. In deze wijk staat ook de kathedraal Saint-Jean-le-Vieux uit 1602, waar tussen de
bakstenen ook stenen uit de plaatselijke rivierbedding
zijn geperst. Heel bijzonder is ook het Palais des Rois
de Majorque, een voormalig koninklijk paleis van het
koninkrijk Majorca. Hier waan je je even in Spanje.
We overnachten in hotel Première Classe (Mas Bon
Secours, 66000 Perpignan Sud).
Zaterdag 29 en zondag 30 juni
De terugreis (1450 km) doen we in twee dagen. We
overnachten aan de rand van Nancy in hotel Nancy Sud
Vandoeuvre (1 Av. De La Foret De Haye, Vandoeuvre-lesNancy, Meurthe-et-Moselle 54500).
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Van Ostadelaan 264
1816 JG- Alkmaar
Tel. 072-5155740

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!
Ir v/d Banstraat 14 Petten
T: 0226-381367, E: info@beukersbikecentre.nl
www.beukersbikecentre.nl

Tot ziens in Petten

A Bike Behind The “Dijk”
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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 !
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