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Opgericht 12 maart 1979     
Aangesloten bij N.T.F.U.    
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          zaterdag 7 mei 2022 – 8 uur 

          Duinrandtocht – 145 km 

        

          zondag 15 mei – 9 uur 

          Duinstreek poldertocht 

           

          zaterdag 21 mei – 7.30 uur 

          Voorjaarsklassieker – 160 km 
 

 

 

 

       

 

 

 

 

       Alcmaria Victrix in het hartje van Noord-Holland voor gezellig fietsen!  
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            43e Jaargang nr 4, mei 2022 
  

      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 
Webbeheerder : Martijn Rouwen, martijn@martijnrouwen.nl 

Lief en Leed  : A en B groep Ferry Ronde en Hans Bos 

: C-groep Klaas Roos en Patrick Dekker 

: Zondag groep Yolanda Kramer en Marijke v/d Sluis 

   Redactie  : Jack Narold, tel.nr 06-31780394 

   Ledenadministratie : te.nr 06-14898935, sander.meijer@gmail.com 

   Vertrouwenspersoon: Annie Peppelenbos, tel.nr 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 juni inleveren voor 20 mei 2022 
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 2022              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! 

mailto:sander.meijer@gmail.com
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Stukje van de voorzitter – Hans 
Beste leden, het nieuwe seizoen draait inmiddels volop en de eerste langere afstand tochten zijn ook al 

weer gereden, o.a. de Noordkoptocht, waar ondanks de slechte weersvoorspelling toch nog zo’n 24 

deelnemers op kwamen draven. En bij de verrassingstocht over de kortere en lange afstand 27 deelnemers 

en beide tochten werden niet helemaal onder ideale omstandigheden gereden. De harde wind was bij 

beide de grote boosdoener, de opkomsten bij de overige vertrekdagen zijn gewoon goed te noemen.                                                            

Voor de komende maand staan weer de Wassenaartocht 145 km en de Voorjaarsklassieker van 165 km op 

het programma. Beide mooie tochten, uiteraard worden de GPX-routes hiervan op de website geplaatst. 

In de maand mei veranderen ook weer de vertrektijden, deze vindt u in de toerkalender op de website.                                                                                  

Uiteraard rijdt ook de zondagploeg weer een mooie geplande tocht en wel de Duinen-Poldertocht op 

zondag 15 mei. De voorbereiding voor de driedaagse verloopt voorspoedig en gaan we op het eind van de 

maand de routes voor verkennen en de beoogde restaurants onderweg bezoeken. En bij goedvinding 

vastleggen, we zijn op dit moment met 20 deelnemers. Ik heb nog een extra kamer in optie laten zetten, 

mocht u alsnog graag mee willen, meld je dan spoedig aan, want vol is vol.                                                                                                                                            

Tevens hebben we weer een nieuw lid mogen verwelkomen en wel Frank Erftemeijer.  

Frank heeft aangeven voorlopig te willen starten in de C – ploeg. Frank welkom en we wensen je veel 

plezierige en veilige km toe. Namens bestuur allemaal een mooie fietsmaand toegewenst. 

Starttijden: 
• Woensdag: A/B-ploeg: Maart 9:00 uur April t/m 15 September 8:30 
• Woensdag C ploeg Maart / April 9.00 uur en Mei t/m 15 sept 8:30 
• Zondag: gehele seizoen 9:00 
• Zaterdag: – Maart: A/B-groep 9:00 – C-groep 9:00 
• Zaterdag: – April: A/B-groep 8:30 – C-groep 9:00* 
• Zaterdag: – Mei t/m 10 sept: A/B-groep 8.00 en C-groep 8:30*. 
• Zaterdag: – 17 sept t/m 8 okt: A-groep 8.30 en C-groep 9:00.   - Sluitingstocht: 9:00 

*Bij geplande tochten is vertrektijd zoals in het programma wordt weergegeven. 
 

Clubdriedaagse 2022 Steensel 
Ook in 2022 organiseert Alcmaria Victrix weer een clubdriedaagse en deze keer gaan we naar Steensel in Noord-

Brabant. Deze driedaagse wordt georganiseerd door Hans Bos, Willem de Maaré en Martijn Rouwen. We gaan 

naar Hotel Steensel in Steensel en gaan er met de auto heen.   Fietsen daar in de omgeving drie routes en er wordt, 

net als vorig jaar, in twee groepen gereden, gemakshalve een A en B groep. 

De A groep rijdt op vrijdag 140 km, zaterdag 145 km en zondag 140 km. 

De B groep rijdt op vrijdag 115 km, zaterdag 126 km en zondag 115km.           

Het weekend houdt in: 2 overnachtingen inclusief 2 x ontbijt en 2 x diner plus koffie stops en lunchpauzes 

onderweg. Dit alles voor circa € 250,-, de overige consumpties zijn voor eigen rekening.                                                             

In dit bedrag zit ook het vervoer heen en terug berekend. Degenen die rijden krijgen een vergoeding volgens de 

ANWB-norm. 

We hebben 7 x 2 persoonskamers gereserveerd. Wilt u graag mee, meldt u zich dan aan door het invullen van  het 

aanmeldformulier op de website  en vervolgens een aanbetaling te doen van €120,- , over te maken aan onze 

penningmeester. Deze betaling dient voor 1 april 2022 te zijn voldaan op:                                                                      

Rekeningnummer: NL 87 RABO 0376 4232 85, t.n.v. T.C. Alcmaria Victrix, onder vermelding van: Club 

driedaagse 2022 Steensel.   

https://www.hotelsteensel.nl/
https://www.google.com/maps/place/Steensel/@51.3745399,5.344668,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c6d06f7d256517:0x8eeb2383de3ac343!8m2!3d51.3781787!4d5.352071
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Verslag TCAV Noordkoptocht 2022 

De weerberichten voor zaterdag 9 april 2022 voorspelde slecht weer. Regenkans 50 procent, buien met hagel en 

mogelijk ook een klap onweer, harde wind en lage temperaturen. Guur weer voor begin april. Ondanks de 

voorspellingen voor slecht weer was er een prima opkomst van ruim 25 leden. Het doet mij deugt te vermelden dat 

onder deze 25 leden vier dames mee reden die uitstekend fietsten en een verrijking voor de groep waren. Jan 

Dekker had geen zin om op kop te rijden dus gingen we in 1 groep richting Lands End. Vlak na de start op de 

groene weg begon het gelijk licht te spatteren en daar op de vlakte kregen we de wind recht in de snuffer. John 

Water kwam naast me rijden en samen hebben we de groep door Bergen geloodst. Bij Il Primo reden we in de 

beschutting van de duinen. Na ongeveer 15 kilometers kwam Ferry John aflossen. 

Zonder twijfel had Willem de Maaré de beste fietspomp in de groep. Op de oude Schoorlse zeedijk reed Kees 

Tijsen lek. Nico haalde de oorzaak uit de buitenband en Willem pompte de band op de juiste spanning. Kees 

besloot om terug te gaan. 

In Callantsoog verlieten Jack en Aart de groep. Truus zou ook naar Callantsoog fietsen. Hopelijk hebben ze elkaar 

daar getroffen. 

Na het kooibos in Callantsoog op de zandweg kwam Robert Ferry aflossen. Aan het begin van de donkere duinen 

kregen we een regen- hagelbui. Gelukkig duurde het niet lang voor het weer droog werd. 

Toen we bij Den Helder de zeepromenade opdraaiden hadden we eerst de wind van opzij. Later reden we voor de 

wind richting koffiestop bij Lands End. Na tweeënhalf uur fietsen hadden we wel een kopje koffie verdient. We 

hebben gezellig koffie gedronken. 

Na de koffie kwam Theo mij op kop vergezellen. Op de balgzandweg hadden we windje in de rug.  Op de 

middenweg richting Anna Pauwlona hadden we wind schuin tegen. Richting Oude Sluis was de wind weer wat 

gunstiger en na Oude Sluis reden we in de beschutting op de korte ruigeweg. Ook op de ruigeweg reden we redelijk 

beschut richting Burgervlotbrug. Toen we Burgervlotbrug uit reden kreeg Theo een lekke band. Nico deed 

razendsnel de banden wissel en Willem verrichte het betere pompwerk. We zaten redelijk snel weer op de fiets en 

reden met wind in de rug richting Schoorl. In Schoorl nog even een lekker klimmetje richting klimduin en Honky 

Tonk. In Schoorl was de groep al redeijk uitgedund. Willem de Maaré fietste nog even mee tot Bergen. Op de 

Bergerweg waren we nog met vier over. Na ongeveer 105 kilometers waren we terug bij de wielerbaan. 

Eens temeer is gebleken dat de mensen die vanwege het weer niet mee zijn gegaan geen gelijk hadden. Ik hoop dat 

de leden die wel mee waren lekker hebben gefietst. 18 april 2022 staat de tweede Paashaastocht van Nico en Bert 

op de agenda en 23 april 2022 de verrassingstocht van Hans Bos. Tot de volgende keer. 

 

Toerprogramma 
Mei 2022      

ZA 07 
ZA 07 

DUINRANDTOCHT (Alkmaar-
Wassenaar) 
DUINRANDTOCHT 
(korte versie) 

GT 
gt 

145 KM 
90 KM 

8.00 
8.30 

Jack Narold/……... 
…... / …… 

ZO 15 Duinstreek Polder tocht GT 75 KM 9.00 Bert/Yolanda 

ZA 21 
VOORJAARSKLASSIEKER 
(Baambrugge) 

GT 160 KM 7.30 
Nico Kuilboer / Ruud 

Bakker 

Toerprogramma 
Juni 2022      

ZA 4 MARKERWAARDTOCHT GT 185 KM 8.00 
Robert Makkus /Willem 

Tolman 

MA 6 2de Pinksterdagtocht GT NTB 9.00 Nico / Bert 

ZA 18 HAARZUILENSTOCHT GT 180 KM 8.00 Robert Makkus 

ZO 26 Elders Zondagploeg GT 70 KM 9.00 Bert/Yolanda 

NTB Collentocht (Alpen) GT - 8.00 Ruud Bakker 
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Het bekende rondje Alkmaar-Wassenaar – Jack 
Zaterdag 7 mei is het bekende rondje naar Wassenaar en terug via De Zilk. We moeten de pont 2 keer nemen, 

omdat niet zeker is of je moet wachten bij de Sluizen. 

De meeste mensen kennen de route uit hun hoofd, maar voor de duidelijkheid vertrekken we om 8 uur naar de pont 

van IJmuiden, hopelijk de pont van 9.10 uur, anders 20 minuten later, dus snel starten is het devies! 

Daarna richting Driehuis en Bloemendaal, waar we het kopje over rijden en in Zandvoort over de boulevard rijden. 

Verder via de duinen naar Langevelderslag. Verder door Noordwijk, ook over de boulevard naar de duinen en door 

Katwijk aan zee via de oversteek Oude Rijn. Weer de boulevard over naar Wassenaarse Slag, kruispunt oversteken 

en dan naar Paviljoen de Klip. 

Daarna via de rotonde naar Haarlem, langs de Wassenaarseweg en de brug over de Oude Rijn, richting Rijnsburg. 

Voor Voorhout aan het eind van de Rijnsburgerweg links aanhouden en onder het viaduct door naar rechts en dan 

linksaf de Heerestraat in, kan druk zijn in het centrum! De stad uit en dan linksaf naar de Gravendamseweg en na 

spoorweg rechtsaf naar de Haarlemmervaart. Via De Zilk, Aerdenhout en Overveen richting IJmuiden volgen naar 

de pont, die gaat het hele uur, dan 20 min. En 40 min. Dan de bekende route terug naar het Sportpaleis, veel succes 

en hopen op mooi weer! 

 





 

Hierbij wil ik de club bedanken voor de mooie bos bloemen en de Alcmaria leden  

voor de lieve en leuke kaarten die ik mocht ontvangen na mijn fiets ongeluk. 

 

Het was weer even heftig, maar na de omstandigheden gaat goed. 

Het moet de tijd hebben om te helen, dan komt het vast wel goed. 

 

                               Voor nu een hartelijke groet van Jo Dekker  
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Dag clubleden van toerclub Alcmaria Victrix. 

Ik ben Gerard Meereboer en lid vanaf 1981. In het verleden heb 
ik bij sterritten op zondag achter de stempel tafel gezeten en dan 
stond mijn echtgenote Tineke achter de kantinebar. Ook heb ik 
een paar toertochten op papier uitgezet. Leuk werk maar er ging 
wel wat tijd in zitten. Maar het was zeker mooi als leden het later 
rijden en je hoort dat ze ervan hebben genoten. 7 jaar geleden 
ben ik van mijn dak gevallen en liep een dwarslaesie op.  
Op Heliomare hebben ze me tijdens mijn revalidatie gelukkig 
kennis laten maken met een handbike. Dat was voor mij een 
prima vervoermiddel en goed om mijn conditie bij te houden. 
Want in een rolstoel vind ik meer dan 500 meter al een heel eind 
en krijg ik last van mijn schouders. En op een booster zou ik me 
niet erg prettig voelen.  
Ik probeer iedere dag 25 km te handbiken, soms meer, maar 
soms ook minder. Uitschieters waren voor mij van Hilversum 
naar Alkmaar en van Alphen aan de Rijn naar Alkmaar.  
Ik gebruik wel tegen wind en bij tunneltjes en hellingen elektrische ondersteuning want anders kom ik 
niet meer vooruit of omhoog. 
Ik vond het leuk dat de openings toertocht bij Bianca in Oterleek de koffie stop had. Kon ik daar mooi op 
mijn eigen tempo naar toe.  
Daar heerlijke koffie met appelgebak gekregen. Daar lekker bijgepraat met wat leden wat heel leuk was. 
De opkomst was op die ochtend heel goed vond ik. Ik begreep van Peter meer dan 35 leden. Het weer 
was ook prima maar wel fris. Maar ik rijd me wel warm. 
Ik ben blij dat ik lid van Alcmaria ben gebleven. Ook al is meerijden met ritten voor mij niet meer te 
doen. Ik kan er al van genieten als ik onderweg clubleden tegen kom en ze me begroeten. Meestal 
hebben zij me eerder in de gaten als ik hen. 
 
Groetjes Gerard Meereboer. 
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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   
 

Bekend adres. Bekend gezicht…. John staat er als vanouds voor u klaar! 
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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 mei 2022 
   07 mei   Corien Melissen 

   11 mei   Leo Vermeulen 

   16 mei   Monique Andriessen 

   17 mei   John van Mourik 

   18 mei   Yolanda Kramer-v. Rhoon 

   22 mei   Kees Tijsen 

   23 mei   Wim Deelen 

   30 mei   Martijn Rouwen 

   31 mei   Karel de Boorder 

   31 mei   Marianne Thissen-Smits 

  

Verjaardagen juni 2022 
   13 juni   Gerard Hulsteijn 

   23 juni   Jan Geert v.d. Bijl 

   25 juni   Ferry Ronde 

   25 juni   Truus de Maare 

   26 juni   Dirk de Haan 

   28 juni   Hans Bos 

   29 juni   Ties de Groot 
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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/

