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Opgericht 12 maart 1979     
Aangesloten bij N.T.F.U.    
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e
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          Zaterdag 4 september 2021 – 8.00 uur 

          Rondje West-Friesland – 140 km 

          Zondag 12 september 2021 – 9 uur 

          Middelietocht – 75 km 

          Zaterdag 18 september – 8.30 uur 

          Waterlandtocht – 130 km 

         Zaterdag 16 oktober – 9.00 uur 

          Sluitingstocht 

 

 

 

 

 
 

 

 
        

       Alcmaria Victrix in het hartje van Noord-Holland voor gezellig fietsen!  
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            42e Jaargang nr 8, september 2021 
  

      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 : vacant administratie 
      

06-14898935 
 

Redactie : Jack Narold, tel.nr 06-31780394     
Ledenadministratie: tel.nr 06-14898935, sander.meijer@gmail.com  
Vertrouwenspersoon: Annie Peppelenbos (06-55174008)  

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 oktober inleveren voor 20 september 2021 
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 2021              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:sander.meijer@gmail.com
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Stukje van de voorzitter – Hans 
Beste leden dit keer een summier stukje, tijdgebrek door o.a. voor-verkennen driedaagse en de officiële 

tocht in tijdsbestek van een week. Slokt aardig wat tijd op en er is meer dan alleen de vereniging.  

De afgelopen maand zijn er weer leuke tochten gereden, met een wisselende opkomst, de woensdagen 

worden wel goed bezocht, 25 deelnemers en meer is geen uitzondering. Voor de komende maand staan er 

weer 2 geplande tochten op het programma de West-Friesland en Waterlandtocht. Let wel op de 

vertrektijden, want die wijzigingen zich in de loop van de maand zie schema op website.  

Tevens vraag ik u aandacht voor de uitgestelde ledenvergadering die op vrijdag 24 september zal worden 

gehouden, verdere informatie ontvangt u 14 dagen daarvoor. 

Hopende op nog een mooie fiets maand 

wens ik u veel plezier. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledenvergadering van 2020 deze is definitief vastgesteld op vrijdag 
24 september aanvang 19.30 uur.  
Tegelijkertijd bespreken wij de toerkalender voor 2022. 
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De driedaagse in Ootmarsum was ondanks de regen toch geslaagd! 

                                                                 

 

 

 

 



5 
 

 

 

  



6 
 

 

  



7 
 

Toertochten 2021.                                                                    

Gemiddelde snelheden:  
A – groep : 30 km.                                                                                                             
B -  groep : 27 km.                                                                                                                         
C – groep : 25 km plus kortere afstanden.                                                                                                                             
Zondagploeg maximale snelheid 25 km. 
 

      

Toerprogramma September 2021    
ZA 4 RONDJE WESTFRIESLAND  GT 140 KM 8.00 Jan Geert / Wim Tolman 

ZO 12 Middelie Tocht GT 75 KM 9.00 Bert/Yolanda 

ZA 18 WATERLANDTOCHT GT 130 KM 8.30 Peter Does 

Toerprogramma Oktober 2021     
ZA 16 SLUITINGS  TOCHT GT 90 KM 9.00 Bestuur 

 

 

  



8 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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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10x Prachtig paarse heidegebieden 

De heide staat volop in bloei. Daarom hebben 

we de mooiste heidegebieden van ons landje – 

van noord naar zuid – voor je op een rijtje gezet. 
Pak je mountainbike, gravel grinder of racefiets 

en laat je verblinden door vijftig tinten paars. 

1. Fochterloërveen 

Onbekend maakt onbemind. Dat gaat zeker op 
voor het Fochterloërveen, een uitgestrekt 

hoogveengebied vol heidevelden op de grens van Friesland en Drenthe. Aan de versiertrucs van 

Moeder Natuur zal het zeker niet liggen; de komende weken haalt ze alles uit de kast om jou te 
verleiden met 50 tinten paars. Je moet wel heel stevig in je fietsschoenen staan om tijdens een rondrit 

door het hoogveen niet voor haar charmes te vallen. Veel plezier! 

2. Dwingelderveld 

Nationaal Park Dwingelderveld in Drenthe is het grootste natte heidegebied van West-Europa. Niet 

verwonderlijk dus dat je je hier kunt onderdompelen in een eindeloze zee van roze en paarse heide. 

Behalve heide vind je er ook bos, stuifzand, en ruim veertig spiegelende vennen. MTB-route 

Dwingeloo (22 km) loodst je door al dit moois in heen. 

3. Sallandse Heuvelrug 

Holterberg, Hellendoornse berg, Grote Koningsbelt: stuk voor stuk klimmetjes die je benen laten 

ploffen. Ook explosief zijn de paarsgekleurde heidevelden die iedere nazomer de flanken van de 
Sallandse bergen in vuur en vlam zetten. Prachtig. Volg het door tourclub Eibergen uitgestippelde 

racefietsrondje (103 km) richting de Holterberg en je wordt vanzelf omver geblazen. Mountainbikers 

komen aan hun trekken op MTB-route Hellendoorn (17 km), een leuke lus die dwars door de paarse 

mijnenvelden slingert 

4. Schoorlse Duinen 

De hoogste (55,4 m) en breedste duinen (5 km) van Nederland vind je in de omgeving van het Noord-

Hollandse Schoorl. Een groot deel de natuurlijke zeewering kleurt halverwege augustus hallucinerend 
paars. Als je hier fietst, dan begin je vanzelf 

Purple Haze van gitaarheld Jimi Hendrix te 

zingen. “Purple Haze all around, don't know if 
I'm coming up or down.” Geen zin om te trippen? 

Volg dan het strakke fietspad achter de duinenrij 

of de op en neer golvende MTB-route Schoorl 

(14 km). 

5. Den Treek Henschoten 

Klein maar fijn, dat is Den Treek Henschoten. Dit 

fraaie natuurgebiedje tussen Amersfoort, 
Leusden, Woudenberg, Maarn en Zeist is een 

feest voor fietsers. Zo liggen er een paar gave 

gravelpaden en er kronkelt een mooie 
mountainbikeroute (37 km, verplicht vignet) door de bossen en over de heidevelden. De gravelroute 

Laagvliegen over heide en heuvels (53 km) scheert behalve Den Treek ook langs de in paarstinten 

gedrenkte Soester Duinen. 

6. Veluwe 

De heide op de Veluwe kleurt in augustus paarser dan het gewaad van de paus. Plannen om op 

audiëntie te gaan? Vermijd dan de drukte (Posbank) en ga op zoek naar stillere alternatieven  
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(Loenermark, Deelerwoud, Radio Kootwijk). Hoe? Spring op je gravelbike en volg Gravelfeest op de 

Veluwe, een route die langs alle purperen natuurpareltjes loopt. Alsof je op bedevaartstocht gaat. Ook 
voor racefietsers (minimaal 25 mm banden) goed te doen. Liefhebber van de dikke noppenbanden? 

Volg dan de vernieuwde MTB-route Veluwezoom (45 km, vignet verplicht). 

7. Loonse en Drunense Duinen 

Fiets in augustus/september door Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen en je waant je in een 
compleet andere wereld. Stuifzand zover het oog reikt. Sprookjesachtige bossen. En spectaculair paarse 

heidevelden. Ook voor spektakel zorgt de 16 km lange MTB-route die als een achtbaan door de duinen 

golft. Let op: vignet verplicht. 

8. Kampina 

Bossen, beekdalen, vennen én heide: Kampina is zoals Brabant ooit was. Op dit moment is het oer-

landschap bedekt met een paarse lappendeken. Knijp tijdens het wielerrondje Pracht en praal in het 
Brabantse Land (42 km) in de remmen en neem een fotootje van het hoogpolige tapijt. Het thuisfront zal 

gegarandeerd groen zien van jaloezie. 

9. Strabrechtse Heide 

Ten zuidoosten van Eindhoven vind je een van de grootste heidegebieden van ons land, de Strabrechtse 
Heide. Geef je fiets de sporen en laat je verblinden door de paarse plantenpracht, bijvoorbeeld door 

MTB-route Lierop (23 km) te volgen die langs de kleurrijke rafelranden van het gebied scheert. Schrik 

niet als je onderweg een paar onverstaanbare Brabo’s tegenkomt; een kudde van ruim 1000 schapen 

maakt hier dagelijks zijn rondje.  

10. Brunsummerheide 

In de nazomer is deze Zuid-Limburgse schone op haar mooist. Gehuld in een prachtig paarse jas doet ze 
haar stinkende best om jou de ogen uit te steken. Hierbij wordt ze geholpen door Schoonebeeker 

schapen; deze natuurlijke grasmaaiers houden het heuvelachtige heidegebied open. Een aanrader is 

MTB-route Heerlen (74 km). Deze bestaat uit 4 lussen (19, 23, 13, 21 km) waarvan er eentje over de 

Brunsummerheide loopt. 
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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 september 2020 
   10 september   Mike Meeken 

   14 september   Sandra Koot-Metselaar 

   16 september   Anton van Nimwegen 
   19 september   Eelke Slootheer 

   20 september   Frans Alleman 

   29 september   Leen Jonker 
 

Verjaardagen oktober 2021 
   18 oktober   Mart Zijl 
   19 oktober   John Water 

   25 oktober   Margreet Hoek 

   26 oktober   Jan de Raadt 
   26 oktober   Aart Slegh 

   29 oktober   Paul Tromp 

   31 oktober   Hans de Waard 
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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/

