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Opgericht 12 maart 1979     
Aangesloten bij N.T.F.U.    

    

 

       

        41
e
  jaargang nr 7 

        Augustus 2020 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

       

 

           

 

 

           

          Zaterdag 15 augustus 2020 – 8.00 uur 

          Rondje Blaricum – 170 km 

          Rondje Cruquius – 8.30 uur 

          Zaterdag 29 augustus – 8.00 uur 

          Stellingtocht – 165 km 

         

         

 

 

 

 

 

 

         Alcmaria Victrix in het hartje van Noord-Holland voor gezellig fietsen!  
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            41e Jaargang nr 7, augustus 2020 
  

      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   Lid worden? 

Webbeheerder : Sander Meijer   Bel de leden- 
Lief en Leed : Truus de Maaré, t.demaare@gmail.com tel.nr 072-5092746 administratie 
      

06-14898935 
 

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 september inleveren voor 20 augustus 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;  

Contributie 2020              aanmelden bij de redactie 

Hoofdlidmaatschap (incl. NTFU) : € 58,00 per jaar 
Elk volgend gezinslid : € 43,00 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! 

 

http://www.tcav.nl/
mailto:t.demaare@gmail.com
mailto:sander.meijer@gmail.com
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Stukje van de voorzitter – Hans 
Beste leden, sinds begin van deze maand weer eens in groepsverband fietsen, wat een genot, alleen zat 

het weer daarbij niet mee. 2 woensdagen en een zaterdag vielen af, maar gelukkig gingen de geplande 

tochten wel door en met een goede opkomst.  Bij de Aart Slegh tocht gingen we met 28 deelnemers 

richting Den Helder, waarvan er 20 de boot namen naar Texel en hebben daar onder mooie 

weersomstandigheden een mooie route gereden. Jammer dat onze nestor Aart zelf niet mee kon, maar de 

verjaardag van zijn vrouw gaat uiteraard voor.  

De week erop de tocht naar Haarzuilens, met maar liefst 21 deelnemers en dat op een afstand 

van 182 km is niet slecht en wederom was het weer ons goed gezind.                                                                                                                            

Ook de nieuwe tocht naar Leiden via het Groene Hart, waar we even 

stilstonden bij het beeld van Joop Zoetemelk, werd goed ontvangen, 

jammer dat er maar 11 deelnemers waren. Het slechte weer was 

hier debet aan, windkracht 6/7 en 60 km van de 169 in de regen 

hadden de thuisblijvers wel goed ingeschat, maar alom 

tevredenheid bij terugkomst in Alkmaar. Op dezelfde dag werd 

ook de Landsmeertocht, een nieuw opgezette tocht van Klaas 

Roos van circa 100 km gehouden, ook hierbij volop 

tevredenheid onder de 8 deelnemers en zij troffen het beter met 

de regen dan de A – ploeg. 

De woensdagen worden uitermate goed bezocht regelmatig 

tussen de 25 en 30 deelnemers, verdeeld over 3 groepen dit 

i.v.m. verschillende snelheden en veiligheid.                                                         

  

Rijpwetering – Geboorte en 
Woonplaats Joop Zoetemelk 
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Maar je kan alles bedenken qua veiligheid, maar als er plots een rode kat uit het niets de weg oversteekt 

en hij komt onder je voorwiel dan ben je weg, dit overkwam Rob en nam in zijn kielzog Jack mee. 

Gelukkig vielen de verwondingen bij beide mee en het bleef het bij fikse kneuzingen en behoorlijke 

schaafwonden, maar gelukkig geen ernstige kwetsuren. Rob en Jack beterschap en we hopen jullie weer 

gauw op de fiets te zien.  

Voor de komend maand staan de Cruquius tocht van 105 km en Blaricum 180 km en ons eigen rondje 

stelling 165 km vanuit Alkmaar op het programma. Hopelijk met mooi weer en veel deelnemers en 

uiteraard bij geplande tochten rijden we in clubkleding, nog niet aangeschaft, zie voor besteldatums en 

prijs elders in dit clubblad. Ik wens een ieder een mooie fietsmaand toe. 
 

Rondje Texel - Truus 
Alweer een jaar geleden dat wij samen met Aart hier vandaan 

vertrokken voor de Aart Sleghtocht. Helaas dit jaar kon Aart 

er niet bij zijn omdat zijn vrouw Bep jarig was die dag. Maar 

Aart, Willem en ik gaan zeker nog een keer met jou die tocht 

doen hoor. Gisteren was het weer zover om dit rondje te 

fietsen. 

Willem en ik hadden afgesproken met Jan Dekker dat wij om 

kwart over 8 zouden vertrekken uit Schoorldam. Wie mee 

wilde, prima. Maar wij gingen zeker niet met de snelle ploeg 

mee. Willem had een eigen rondje gemaakt. Zeker ook omdat 

het altijd zo druk is in de omgeving van De Cocksdorp. 

Toen wij aankwamen in Schoorldam waren de Alcmarianen van de B ploeg daar net gearriveerd. Totaal 

waren we toen met 9 man. Halverwege de Westfriesedijk werden we ingehaald door de A groep. Die was 

met 17 man. Al gauw was die groep uit het zicht. Zij hadden een iets andere route dan wij. 

Over Noorderhaven in Julianadorp mag je vanwege de Coronacrises niet fietsen, dus Willem had een 

mooie route daar omheen gemaakt. Het was leuk om te horen dat Jan steeds weer zei: “Deze wegen ken 

ik helemaal niet”. Dwars door de polder. Om kwart voor 10 kwamen wij bij de boot alwaar de A groep 

natuurlijk al stond, waarvan 4 leden van de club niet meegingen naar Texel en van onze groep gingen er 

ook 4 niet mee. Allemaal een mondkapje op en gezamenlijk hebben we op de boot koffie gedronken. 

Bij het affietsen van de boot scheidden onze wegen zich weer. De A groep ging daar de route van vorig 

jaar fietsen en wij hadden een andere route. Zijn 

helemaal niet naar De Cocksdorp gegaan. Willem 

had twee lussen gemaakt. Eerst fietsten we een 

lus die eindigde in Den Burg en vandaar deden 

we weer een andere lus die eindigde bij de boot.  

In Den Burg hebben we gegeten bij de 

Lindenboom. Op een mooi groot plein waren 

allemaal restaurantjes. Natuurlijk moesten we 

onze handen eerst desinfecteren bij de ingang van het terras. We hebben daar lekker gegeten.  

Toen we weer op de fiets stapten was Jan zijn handschoenen kwijt. Overal gezocht maar niet gevonden. 

Na tien meter fietsen zei Jan: “ Misschien zitten ze nog in mijn 

helm”. Dat had kunnen kloppen omdat hij bij het opzetten van 

dat ding tegen mij had gezegd: “Zitten de bandjes goed want 

het voelt zo gek”. Ik gekeken en ja hoor het zat allemaal goed. 

Dus Jan gestopt, helm af, en nee hoor er zaten geen 

handschoenen in. Na weer tien meter fietsen zag ik dat Willem 

wel veel in zijn zakken van zijn shirt had, dus toen weer 

gestopt maar helaas, Willem had zijn windjack uitgedaan en 

die zat in zijn zak. Maar die stomme dingen konden toch niet 

weg zijn?  
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En ineens na weer 50 meter fietsen kwam de aap uit de 

mouw. Bij het desinfecteren had Jan zijn handschoenen 

even aan Patrick gegeven om zijn handen vrij te hebben. 

Patrick stopte zijn eigen handschoenen in zijn zak en hield 

die van Jan vast. Gaf die vervolgens niet terug. 

En bij het opstappen van de fiets na het eten trok Patrick de 

handschoenen van zijn vader aan. En ineens realiseerde 

Patrick dat hij dus zijn vaders handschoenen aanhad. Jan 

weer blij dat hij ze weer terug had. 

Bij deze tweede lus hadden we veel voor de wind. We fietsen heerlijk langs de zee, waar het lekker rustig 

was. Van Hans hoorde we naderhand dat zij door de duinen waren teruggefietst waar hij het nog nooit zo 

druk had meegemaakt. We waren ruim op tijd voor de boot van 2 uur. En gelukkig voor de A groep 

haalde zij die boot ook. Met dit verschil dat wij er al even waren en dat zij tegen de klok hebben moeten 

fietsen om die boot te halen.  

Onze terugweg ging via de duinkant, dus het eerst stuk langs de zee. Onze groep was als eerst de boot af. 

Toen wij ongeveer 1 km hadden gefietst haalde de A groep ons in. Niet alle rijders konden de kopmannen 

volgen en hingen er beetje achteraan. Harm die heel slim is, bleef bij 

ons. Na een paar kilometers verderop stond de A groep aan de kant 

van de weg met een lekke band. Gelukkig hadden zij Ton Vreeker bij 

zich die wij al met de binnenband in zijn handen zagen. Bij Groote 

Keeten zijn wij binnendoor gegaan dus wij hebben de A ploeg niet 

meer gezien. Zij zijn die de kust blijven volgen. 

In Schoorl aangekomen zijn Harm en Jack afgehaakt naar hun huis en 

Jan en Patrick zijn nog even met ons mee gegaan om iets te drinken. 

En natuurlijk om ook even Jan zijn Garmin op te laden. Als hij dat 

niet deed vreesde Jan dat hij niet zijn volledige route kon opnemen. 

Toen ik later Willem vertelde dat Harm, Jan en Willem een compliment maakte omdat ze zo goed 

kopwerk deden zei Willem, Harm? was die dan met ons mee! Hij had daar niets van gemerkt.  

Al met al was het een zeer geslaagde dag. Mooi weer, niet teveel wind en regelmatig zon. 

 

Toerprogramma    Augustus  2020 
DATUM NAAM VAN DE TOCHT SOORT AFSTAND STARTTIJD Voorrijders 

ZO 02 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00 Wisselend 
ZO 09 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00 Wisselend 
ZA 15 Rondje Blaricum GT 170 km 8.00 Hans Bos 
ZA 15 RONDJE CRUQIUS GT 115 km 8.30 Jack Narold. 
ZO 16 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00 Wisselend 
ZO 23 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00 Wisselend 

ZA 29 Stellingtocht GT 165 km 8.00 Hans Bos 

ZO 30 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00  Wisselend 

       

Toerprogramma    September  2020 

DATUM NAAM VAN DE TOCHT SOORT AFSTAND STARTTIJD Voorrijders 

ZO 06 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00 Wisselend 

ZA 12 RONDJE WESTFRIESLAND  GT 140 KM 8.00 Jan Geert v/d Bijl / Willem Tolman 
ZO 13 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00 Wisselend 
ZA 19 WATERLANDTOCHT GT 130 KM 8.30 Peter Does 
ZO 20 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00 Wisselend 

ZO 27 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00 Wisselend 
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Haarlemmermeer, stoomgemaal Cruquius 

Het gemaal behoorde tot de vroegste stoomgemalen en is een van de drie, die de Haarlemmermeer 
ebben drooggemalen. De neo-gotische vormen in architectuur en decoratie met aan de buiten het 
gebouw uitstekende ijzeren hefbomen van de waterpompen, verlenen aan het gebouw een typisch, 
vroeg-industrieel uiterlijk. Binnen deze schepping uit 1846-1849 is een torenachtig bouwlichaam te 
onderkennen dat moet worden beschouwd als een verwijzing naar de middeleeuwse donjons. De 
originele stoominstallatie (weliswaar met zeven balansen en zonder ketels), is nog aanwezig en sinds 
1933 buiten gebruik. Momenteel is het gemaal in gebruik als museum. Als historisch monument 
herinnert de Cruquius aan de droogmaking van de Haarlemmermeer, het eerste grote wateroppervlak 
dat met behulp van stoomkracht werd drooggemalen; als monument van bedrijf en techniek bevat het 
gemaal een bijzonder type pomp, dat vertikaal werkend, als het grootste en meest gecompliceerde 
van zijn tijd gold. Uit cultuurhistorisch oogpunt demonstreert het gemaal een voornaam stuk 
bemalingsgeschiedenis, waarbij het type wateropvoertuig zeldzaam is geworden, omdat het na het 
midden van de 19de eeuw is opgevolgd door horizontaler werkende 
machines. 

Werking 
De machinekamer uit 1849 is nog aanwezig. Hierin staat 's werelds 
grootste en best bewaarde stoommachine, de Cornish Engine met 
een cilinder van 3,66 meter doorsnee. Deze machine drijft acht 
balansarmen aan van elk 10.000 kilo die als tentakels uit de ronde 
baksteenbouw naar buiten steken. Aan deze armen hangen zuigers 
die als waterpomp werken. Samen brachten die bij elke slag van de 
stoommachine 64.000 liter water omhoog naar de ruim vijf meter 
hoger gelegen houten stortvloer rond de machinekamer, dat daarna 
door sluizen aan weerskanten van het ketelhuis 
de ringvaart instroomde. 

Museum 
Na 1933 stond De Cruquius enige tijd stil en was verlaten; er waren 
zelfs plannen het gemaal te slopen. Plannen om De Cruquius als 
technisch museum te behouden dateren al van 1922. De 
voorgenomen sloop ging echter niet door, dankzij de inzet van de in 
1934 opgerichte Stichting De Cruquius. De Stichting nam het gemaal over voor een symbolisch 
bedrag van 1 gulden en vestigde er in 1934 een (statisch) museum. 

Na een restauratieproject van 20 jaar werd op 4 juni 2002 de machine door prins Willem-
Alexander opnieuw (nu hydraulisch) in beweging gesteld. In 2009 verwierf de Vereniging 
Hendrick de Keyser het gemaal in eigendom. Deze vereniging zet zich al sinds 1918 in voor 
behoud van gebouwd erfgoed. Het oude gebouw bleek er bouwkundig slecht aan toe, ook door 
de ondeskundige restauratie van onder meer het voegwerk. Van 2010 tot 2015 werd het opnieuw 
gerestaureerd en werd het casco, houtwerk en metselwerk hersteld. Het pand kreeg ook een 
grondige schilderbeurt. 

In de ketelhuizen geven modellen van molens, stoommachines en opvoerwerktuigen, 
poldermaquettes, oude kaarten en prenten een beeld van 2000 jaar strijd tegen het water. Een 
watermaquette toont hoe Nederland eruit zou zien zonder dijken en wat een stormvloed teweeg 

zou kunnen brengen. 

Sinds 2002 is het gemaal een officiële trouwlocatie. 
De Cruquius is opgenomen in de Europese Route 
voor Industrieel Erfgoed. 
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Bekend adres. Bekend gezicht….John staat er als vanouds voor u klaar! 

 

 
 

Openingstijden 

Maandag : Gesloten Zilverstraat 6  
  

Dinsdag : 09:00 – 18:00 
1811 DH ALKMAAR 

 

Woensdag : 09:00 – 18:00  
Donderdag  : 09:00 – 21:00 

Tel. 072-5823247 
 

Vrijdag : 09:00 – 18:00  
    

Zaterdag : 09:00 – 17:00   
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Prijslijst clubkleding 2020 

Shirt korte mouw en rits €40.00 

meer prijs lange rits €  4.00 

meer prijs rits achterzak €  2.50 

Shirt korte mouw €55.00 

Broek kort met net bretels €57.00 

Broek kort zonder bretels €52.00 

Broek 3/4 met bretels €65.00 

Broek 3/4 zonder bretels €60.00 

Broek 3/4 met roubaix bretels €65.00 

Broek 3/4 zonder bretels roubaix €60.00 

Winterbroek lang met bretels zonder zeem €46.00 

Winterbroek lang zonder bretels en zeem €42.00 

meer prijs HT090-5 zeem €  6.50 

meer prijs Evo Poron zeem €  5.00 

meer prijs Armadillo zeem €  5.00 

Herfstjas (niet winddicht) €51.00 

Winterjack €81.50 

Windbreaker €36.50 

Armstukken zwart, siliconegrip €19.50 

Beenstukken zwart, siliconegrip €23.00 

  

Op vertoon van lidmaatschap Alcmaria Victrix altijd 20% korting in de showroom op de artikelen van GripGrab 

(handschoenen, overschoenen etc.) en Bestelmogelijkheden clubkleding:  

Van week 37 t/m 39 ( 7-9 t/m 27-9) Op maandag 28-9 bestel ik alles en dan is de levertijd max 4 weken. 

Er kan ook altijd tussen de periodes door besteld worden, de artikelprijzen liggen dan hoger. Aflevering: Wij 

zorgen ervoor dat de kleding per persoon wordt verpakt, er zijn diverse aflevermogelijkheden.  

1. Afhalen in Oudkarspel bij ProSalton.  

2. Thuisbezorgen via PostNL met trace & track code, extra kosten zijn dan €6,95 per pakket.  

3. Of een mix van bovenstaand. Het bestellen zelf: Ik zorg voor bestelformulieren in excel die ik hier 

uitgeprint heb liggen. Deze kunnen tijdens het passen ingevuld worden maar kunnen ook vanuit huis gemaild 

worden. Betaling vind plaats bij of na levering. Zie voor adressen het clubblad. 
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Openingstijden  
Maandags gesloten  

Dinsdag t/m vrijdag  

09:00 - 19:00 uur  

Zaterdag: 9:30 - 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 
 

    

 

Verjaardagen augustus 2020 
   07 aug.   Patrick Dekker 

   12 aug.   John Boumans 

 

Verjaardagen september 2020 
   06 september   Andre van Aanholt 

   10 september   Sjaak den Engelsman 

   10 september   Mike Meeken 

   16 september   Anton van Nimwegen 

   16 september   Robbert Birekoven 

   19 september   Lida Krom-Ligthart 

   20 september   Frans Alleman 

   29 september   Leen Jonker 
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http://www.theoschilder.nl/home
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                              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 nu al ruim 35 jaar.  

Dus kom eens naar onze winkel en maak 
kennis met ons uitgebreide assortiment! 

 

Tot ziens in Petten 
 

A Bike Behind The “Dijk” 
 

Van Ostadestraat 264 

1816 JG Alkmaar 

Tel. 072-5155740 

http://www.beukersbikecentre.nl/

