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       3 november – 1ste mountainbiketocht 

       Let op! Start bij het Wielerpaleis! 

 

       8 december -_2e mountainbiketocht 

 

 

          

 

 

 

 
 

 

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

http://ntfu.m3.mailplus.nl/nct4359787/AYtAXrDhQn63EYg
http://ntfu.m3.mailplus.nl/nct4359787/AYtAXrDhQn63EYg
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40e Jaargang nr 9, november 2019 
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 

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 ledenadministratie voor 31 december iedere jaargang. 

 

Kopy maand december inleveren voor begin december 2019 
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 
Dames en heren, het seizoen zit er inmiddels weer op, qua weer een heel erg wisselend seizoen met als dieptepunt 

toch wel de september en oktober maand, wat een nattigheid, ik kan mij niet heugen dat er zoveel tochten niet zijn 

doorgegaan. 
Toch zijn er ook wel mooie tochten gereden met als hoogtepunten de Pyreneeëntocht en de driedaagse die beide 

met erg warm weer werden gereden ook was de jubileum dag zeer geslaagd. 

Op zaterdag 19 oktober was de sluitingstocht vorig jaar nog goed voor zo'n 35 deelnemers, maar vanuit huis uit 
was het nog droog toch maar gaan, met in gedachte ik mag blij zijn als er drie leden komen opdagen. Eenmaal bij 

de baan toch nog 13 deelnemers en meteen drup drup, eerst maar even schuilen en besloten toen toch maar te gaan, 

eerst het restaurant in Ewijcksluis maar gebeld dat het de bedoeling was 
om toch maar daar de koffiestop te houden, maar dat als de regen te bar 

werd we misschien toch voor een kortere route zouden kiezen. 

In eerste instantie viel het nog mee maar na Schoorl en St Maartenzee 

een complete douche, toch maar na overleg linksaf naar restaurant 
Iegenwies in Callantsoog om daar kletsnat aan de koffie met gebak te 

gaan. 

Na de koffie met 12 man terug, John Boumans in korte broek was al 
eerder afgehaakt, dat viel de groep toch wat van je tegen John, we 

dachten dat je een echte bikkel was??. 

Gelukkig de gehele terugweg toch nog droog weer. Moet toch wel even een 
compliment maken aan Aart die met zijn bijna 90 jaar ook van de partij was. Helaas gold dat niet voor 

Ties die op het moment qua gezondheid een wat moeilijke periode mee maakt. 

Maar toch nog graag bij zijn groep betrokken wil blijven en zo op de bonnefooi ze met de auto opzoekt naar waar 

hij denkt daar zal de groep wel zitten, zo toog hij ook naar Ewijcksluis voor de goede orde bleef hij toch eerst maar 
even in de auto wachten, want het weer vond hij toch ook niet al te best en uiteindelijk toch maar naar huis gegaan 

toen wij op de verwachte tijd niet aankwamen, jammer Ties en we hopen dat het snel weer beter met je gaat zodat 

je volgend seizoen weer mee kan met je fiets. 
Tevens heeft Leen Jonker onverwacht een behoorlijke operatie aan zijn been ondergaan en zal nog wel enige tijd 

nodig hebben voor een volledig herstel beterschap Leen. Ook ontvingen wij via via een bericht dat Henk en Willy 

Winder weliswaar geen lid meer van onze vereniging zijn, maar 

bij vele onder ons bekend maken beide een moeilijke periode 
door. 

Dan nu maar iets vrolijks, het zal u niet ontgaan zijn maar we 

hadden deze maand een jarige, maar ja, is dat nou zo bijzonder, 
we zijn allemaal toch een keer jarig, maar deze was wel heel 

bijzonder namelijk Aart Slegh 90 jaar en nog steeds mee 

rijdend in zijn groep. Yolanda Kramer en Klaas Roos hebben er 
de nodige aandacht aangegeven hij stond zelfs met een artikel in 

de Noord Hollandse Dagbladen. De B groep heeft s' morgens een 

aubade bij hem gehouden en wilde het daarbij houden. Maar Aart 

zei niks ervan, kom binnen jullie gaan niet weg zonder koffie 
met gebak. In de middag heb ik samen met Jack Narold namens 

de vereniging Aart gefeliciteerd en hem een cadeaubon overhandigd. 

In het vorige clubblad heeft een schrijven gestaan omtrent de Herhaling Cursus Reanimatie/AED bij EHBO 
vereniging de Mare op 2 aanmeldingen na heeft Jack niet verder iets vernomen, mocht het u ontgaan zijn maar wel 

interesse er in heeft neem dan even contact op met Jack. 
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Voor de Winter fietsers onder ons hoop ik dat jullie een zachte winter tegemoet gaan, de overige leden die de 

sportschool de ijsbaan etcetera of gewoon liefst met een goed boek lekker lui op de bank een gezellige winter toe. 

 
Voorlaatste zondagsrit van het seizoen 2019 - Truus 

Afgelopen zondag hadden Willem en ik de zondagsfietsers op de koffie met taart. Zoals ik al een aantal jaren doe, 

bak ik taarten vóór de voorlaatste zondag. Dit doe ik, omdat als we plannen om de laatste zondag hier koffie met 
gebak te gaan gebruiken en het is die zondag slecht weer, 

dan komt het er niet meer van, dan is het fietsseizoen 

voorbij. 

Met Peter had ik afgesproken dat we dit zo zouden doen. 
Peter zei ook meteen, laat Willem de route maar maken. Dus 

zodoende zijn wij tweetjes de route van tevoren gaan fietsen 

die we die zondag met de groep zouden doen. Precies 35 km 
had Willem er van gemaakt tot de koffiestop. Stiekempies 

had hij gelijk maar een route gemaakt voor de terugweg 

zodat we evengoed aan de 70 km kwamen die dag. 

Maar helaas, net zoals de vorige zondag waren we maar met 
7 fietsers. Ik denk dat iedereen bang was voor een paar 

regendruppels die misschien zouden vallen. Nou pech voor 

de achterblijvers, het was heel goed fietsweer. En zeker niet 
koud. 

De route ging vanaf de wielerbaan door de polder richting Egmond. Vlak voor Egmond de Hoeverweg over 

gestoken en weer door poldergebied richting Bergen. Bij de Fransman naar Bergen aan Zee, door de duinen naar 
Camperduin. Een stukje onderaan de dijk daar gefietst en weer de polder in richting Schoorl. In Schoorl bij ons 

stond de koffie klaar. Ik was in Groet terug gaan fietsen voor de koffie. Sam die ik inmiddels gebeld had kwam ook 

even een bakkie halen. Er was volop taart voor iedereen aangezien ik er natuurlijk op gerekend had dat er meer 

fietsers zouden zijn. 
Na de koffie hebben we de tocht weer vervolgd. Bij Schoorldam de brug over richting Broek op Langedijk. Door 

het Duizendeilandenrijk richting Sint Pancras en door naar Alkmaar.  

Daar kon Eugenie haar auto weer ophalen en Willem, Lida en ik zijn naar huis gefietst. 
Al met al een prachtige fietsdag. 

 
Laatste zondagsrit – Truus 

Vanmorgen gestart met 8 personen om de allerlaatste zondagsrit te fietsen. Het was nog wat mistig dus daarom best 
koud. En er was geen harde wind, dus tot aan de koffiestop bij  

Twaalfmaat hadden Lida en ik het nog niet warm gekregen. De mist was blijven hangen .Lida kon bij binnenkomst 

niet meteen naar het toilet omdat haar handen zo koud waren dat ze bang was dat ze haar broek niet meteen omlaag 
kon krijgen en dan in haar broek zou plassen. Ze dacht gauw aan de warme chocolademelk met slagroom, dan 

warm ik wat door. Het was wel jammer dat er zo weinig fietsers waren komen opdagen.  

De tijd gaat snel, dus voordat we het weten is er weer een nieuw fietsseizoen. We hebben Peter en Kees bedankt 

met een dikke knuffel en we gaan volgend jaar weer heerlijk met ze fietsen. Het was een zeer goed seizoen met 
steeds genoeg deelname op de zondag. 

Ik wens alle fietsmaatjes een goede winter toe en alle zieken een goed herstel en dan maar op naar 2020. 

 

http://ntfu.m3.mailplus.nl/nct4279202/AYtAXrDhQn63EYg
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Cursus Reanimatie/AED bij EHBO vereniging de Mare 
Het is heel belangrijk dat er mensen zijn die kunnen helpen bij een reanimatie 
en het bedienen van een AED apparaat. Die onduidelijkheid en 

afhankelijkheid is een risico die niet meer van deze tijd is. We organiseren 

sportwedstrijden, trainingen, op de baan 
en op de weg, toertochten en op het MTB 

parcours. Voor de toerclub Alcmaria 

Victrix zou het belangrijk zijn om een 

gezamenlijke cursus voor de leden en/of 
vrijwilligers te organiseren over de 

bediening van de AED en het kunnen 

reanimeren.Het zou mooi zijn als de wegkapiteins hieraan deelnemen. 
We denken dat er voldoende belangstelling voor is. In twee opeenvolgende donderdagavonden van 2 uur zou je 

daar voldoende vaardigheid mee kunnen opdoen. We willen eerst inventariseren. De cursus kost 50 euro, exclusief 

BTW. De zorgverzekeraars vergoeden het cursusgeld geheel of gedeeltelijk, indien u aanvullend verzekerd bent. 

De curcus wordt gegeven op basisschool het Kompas, Kofschipstraat 11 in Alkmaar, het is vlakbij het fietstunneltje 
naar de Vroonermeer. Ze zijn aangesloten bij het Oranje Kruis; u krijgt als u bent geslaagd voor de cursus een 

officieel diploma/certificaat. 

Bij reanimatie en AED cursus leert u  hoe snel te handelen. Snelheid is een belangrijke schakel, indien er snel de 
juiste handelingen worden gedaan neemt de kans 

van een geslaagd optreden enorm toe. In openbare 

ruimten is de Automatische Externe Defibrillator 
steeds meer aanwezig. Wanneer een AED wordt 

gebruikt in combinatie met reanimeren vergroot dit 

de kansen van het slachtoffer. 

 
Geef je op bij: 

Jack Narold 

j.narold1@upcmail.nl 
Tel. 06-31780394 

 
 
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 3 november 2019 MTB - Schoorlse Duinen ( 40 km ) start  9.00 -  9.30 uur 

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 

 
 

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC 

mailto:j.narold1@upcmail.nl
https://venlo.sp.nl/nieuws/2012/09/raad-evalueert-veiligheidsbeleid
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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Aankondiging TCAV buitenlandtocht 2020 - Ruud 
 
Beste clubleden, 

In een lange reeks van jaren rijden we met een groep van TCAV leden een tocht in het buitenland.  

Veel leden van TCAV hebben genoten van deze buitenlandtochten. 

Ook voor 2020 zijn we voornemens een buitenlandtocht te organiseren. 

Door de jaren heen hebben we veel ervaring opgedaan met het fietsen in de bergen.  

Toch hoef je niet een specifieke klimgeit te zijn om mee te gaan. 

De buitenlandtocht staat open voor alle leden van TCAV. 

Het concept is: 

• Periode van de buitenlandtocht is medio tot eind juni. 

• Kosten voor het evenement liggen tussen EURO 500 en EURO 700 alles inclusief. 

• Duur van de buitenlandtocht maximaal een week. 

Voor 2020 liggen een aantal opties open. Mogelijke opties zijn: 

1. Als groep inschrijven voor een bestaande tocht van A naar B. 

2. Vanuit Savines of Italie tochten rijden met de optie voor een trektocht naar bijvoorbeeld Nice. 

3. Inschrijven voor een buitenland cyclo bijvoorbeeld Fausto Coppi of Fondubaye. 

Heeft u interesse in de TCAV buitenlandtocht meldt u zich dan snel  aan bij Ruud Bakker op e-mail adres: 

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

Wie het eerst komt die het eerst maalt. 
 
   

 

 

 
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. 

mailto:bow.bakker@upcmail.nl
http://www.tour-du-benelux.nl/wp-content/uploads/2019/06/P1040410.jpg
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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 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.  
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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 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 november 2019 
03 november   Theo Evers 

07 november   Richard Vreeker 
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 2019 

02 december   Rinaldo Espis 

04 december   Jan Schijf 
05 december   Henri Balink 

08 december   A. Kaandorp 

16 december   Piet Brink 
22 december   Jo Dekker 

26 december   Karel Beckmans 

28 december   Peter Deken 

 

Prijslijst clubkleding 2019 
Shirt korte mouw €33,00 

Shirt lange mouw €45,00  

Broek kort €57,00  

Broek kort zonder bretels €57,00  

Broek lang €50,00  

Broek lang zonder bretels €50,00  

Broek lang met zeem €57,00  

Herfstjack €58,00  

Winterjack €73,00  

Bestelmoment tot 5 januari 2020.  

Afhaal adres is: Theo Evers, Tweewielercentrum De Hoef 

Van Ostadelaan 264 Telefoon: 072-5155740  

  

  

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   
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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

