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Opgericht 12 maart 1979     
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         zaterdag 4 juni 2022 – 8 uur 

          Markerwaardtocht – 185 km 

        

          zondag 6 juni – 9 uur 

          2e Pinksterdagtocht 

           

          zaterdag 18 juni – 8 uur 

          Haarzuilentocht – 180 km 

 

          Zaterdag 18 t/m 26 juni 

          Collentocht - Frankrijk 

 

 

 

       

 

 

 

 

       Alcmaria Victrix in het hartje van Noord-Holland voor gezellig fietsen!  
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            43e Jaargang nr 5, juni 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 juli inleveren voor 20 juni 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. 

Beste leden, wat een waaierige maand mei, bij tijd en wijle bijna van de fiets gewaaid, de opkomst viel 
daardoor ook wel wat tegen en daar kwam ook nog eens bij dat veel leden vooral van de A en B-groep 
met vakantie waren of met lichamelijke ongemakken te maken hadden. De C – groep en de zondagploeg 
hadden hier minder last van en was de opkomst gewoon goed te noemen.                                                                                                                     
De Wassenaartocht werd onder mooie weersomstandigheden met 2 groepen gereden, de A – groep en 
een mix van de B en C- groep totaal 22 deelnemers. Bij de voorjaarsklassieker was de weersvoorspelling 
niet best, wat regen en veel wind en mede door het al eerder aangegeven viel de opkomst erg tegen, 
maar 11 deelnemers die het aandurfden een mooie tocht. Maar persoonlijk vind ik het toch erg jammer 
dat er net als bij de andere langen tochten er geen 2 x een koffie en cola stop wordt gehouden, het gaat 
tenslotte toch ook om een stukje gezelligheid en hooguit een half uurtje later thuis maakt toch niet 
zoveel uit. De club driedaagse is inmiddels ook voor verkend, mooie routes waar hier en daar nog wat 
aangepast moet worden, want in België nemen ze het niet zo nauw met weg onderhoud e.d. Maar het is 
een leuk hotelletje met lekker eten en consumpties voor een leuke prijs, waar vind je nog een vaasje 
bier voor 2.50 euro, echt waar daar, ik heb nog een 2 persoons kamer in optie staan, wil je alsnog mee 
zie info elders in dit clubblad. Voor de komende maand staan de Markerwaardtocht en de 
Haarzuilentocht op de kalender beide zo’n 185 km.                                                                                                                              
Ook gaat eind juni de meerdaagse alpentocht van start wil je nog mee meld je aan bij Ruud Bakker.                                                                                                                                                        
 
In het laatste clubblad een heel positief ingezonden stukje van Gerard Meereboer hoe hij sinds zijn 
handicap op zijn manier de sport beleefd met zijn handbike en zo de nodige km maakt en zeer verheugd 
is als hij bekende Alcmarianen tegenkomt. Gerard bedankt voor je mooie bijdrage en je zeer positieve 
instelling en op naar je volgende wereldbeker.  
Betreffende clubkleding heeft u vanaf 13 juni, 14 dagen de tijd om kleding aan te bestellen met 
staffelkorting zie info op website. Bij deze allemaal een mooie fietsmaand juni. 
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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. 
 
 

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 

ZA 18 
t/m 26 

Collentocht (Alpen) GT - 8.00 Ruud Bakker 

      

Toerprogramma Juli 2022     

ZA 2 Aart Slegh Tocht GT 170 KM 7.45 Peter Does 

ZA 16 LEIDSETOCHT GT 165 KM 8.00 Hans Bos 
      

 

Clubdriedaagse 2022 Steensel Noord Brabant. 

Zoals al eerder is aangeven, organiseren we dit jaar op 26-27-28 augustus weer een club driedaagse 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 Peelgebied 132 km, zaterdag Belgisch grens route 140 km en zondag dagje 

Belgie 135  km. De B groep rijdt op vrijdag 115 km, zaterdag 126 km en zondag 115 km en in een wat 

rustiger tempo.  

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 zijn op het moment van schrijven met 20 

deelnemers het hotel houdt zo lang als zij hem 

niet nodig hebben 1 kamer voor ons in optie. 

Wilt u alsnog 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.                                                           

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

Club driedaagse 2022 Steensel. Eventuele info bij Hans Bos 0646678771. 

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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Wist je dat . . . .? 

 

. . . . De Goudvis ons stamcafe is geworden? 

. . . . Spijkerman in Purmerend heel vroeg open is!   

. . . . Twaalfmaat in Beverwijk vroeg open is voor het 

vrachtverkeer! 

. . . . Sonnevanck in Wijk aan zee ook vroeg open is! 

. . . . De Kwikkel in Medemblik per tafel wordt afgerekend! 

. . . . De Egelantier in Kolhorn op vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 10 uur geopend is! 

. . . . Bij Nogal Wiedes en Landsend je eigen broodje niet mag opeten! 

. . . . De Klip in Wassenaar de goedkoopste koffie heeft! 
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Verslag TCAV Voorjaarsklassieker 2022 

 
Zaterdag 21 mei 2022. 

Met weemoed denk ik terug aan de tijd dat we in een groep van 40 man een respectabele afstand fietsten. Voor 
ritten boven de 150 Km was het gebruikelijk dat we vroeg vertrokken. We reden eerst 70 a 80 kilometers voordat 
we koffie gingen drinken. De saamhorigheid was groot, er was geen gemor en/of gezeur over koffie- en colastops. 
Het hoofddoel was fietsen. Een zo groot mogelijk afstand afleggen op verantwoorde wijze. We gingen met een 
groep op pad, jong en oud, dik en dun, snelle rijders en minder snelle rijders, en we kwamen als een groep ook 
weer thuis. Nu krijg ik soms de indruk dat het hoofddoel is koffie en cola drinken en soms bekruipt mij de 
gedachte dat we beter in een terraspak op de fiets kunnen stappen in plaats van een racefiets tenue. Laten we het 
erop houden dat ik een compleet verkeerd beeld heb van de realiteit. 
 
Zaterdag ochtend 21 mei stond er een select gezelschap van elf TCAV leden bij de wielerbaan voor het rijden van 
de TCAV voorjaarsklassieker. Er stond redelijk wat wind en de temperatuur was niet hoog. 
Klokslag 7:30 gingen we van start met als doel op tijd de pont bij Buitenhuis te halen. Ter hoogte van Beverwijk 
keek ik op mijn klokje en toen dacht ik “ dat wordt krappe sokken werk met het halen van de pont”. De laatste 
paar kilometers naar de pont hadden windje in de rug dus met gezwinde spoed naar Buitenhuis. We waren toch 
nog prachtig op tijd. De pont kwam net aanvaren. We zijn aan de goede kant van de pont opgestapt zodat we aan 
de overkant gelijk linksaf konden slaan richting Ruigoord ( of wat er nog van die vesting is overgebleven). Op de 
pont was er gelegenheid voor een broodje en wat drinken uit de bidon. 
 
Na de pont reden in de richting van Ruigoord en vervolgens naar Halfweg. Rond  9:00 uur waren we in Halfweg. 
Langs de ringvaart reden we van Zwanenburg via de Aker richting Sloten. Op het fietspad langs de ringvaart moet 
je goed opletten. Er zijn veel mensen die trimmen of hun hondje uit laten. Een paar kilometer voor sloten was er 
ook een dame met een “ Kuifjes hond” die het belangrijker vond om te bellen met haar rug naar tegemoet 
komend verkeer dan op haar hondje te letten. Het hondje kwam blaffend het fietspad opzetten en zorgde ervoor 
dat we flink in de remmen moesten om ongelukken en valpartijen te voorkomen. Veel weggebruikers kijken niet 
meer uit in het verkeer maar gaan louter op hun gehoor af. Als ze niets horen dan is er geen verkeer. Zo werkt het 
ook met onderzeeboten. Als je ze niet zie, dan zijn ze er ook niet. 
 

Na Sloten reden we langs Tuinpark Ons 
Buiten richting Olympisch Stadion. Ter 
hoogte van het Olympisch Stadion rechtsaf 
het fietspad op richting de Bosbaan. Via 
Randwijck en Uilenstede reden we richting 
de Amstel. Bij de Amstel gingen we rechtsaf 
richting Ouderkerk aan de Amstel. De 
situatie bij de brug over de Amstel was 
gewijzigd. Nico en ik hadden de route goed 
verkend en we loodsten de groep door de 
nieuwe en gewijzigde situatie over de brug. 
Door Ouderkerk aan de Amstel reden we 
richting de Rondehoep. We reden langs de 
Waver en bij de Stokkelaarsbrug gingen we 
linksaf. Over de dijk reden we naar het 
tunneltje onder de A2 door naar 
Baambrugge.  

Rond 10:30 arriveerde we bij De Punt in Baambrugge voor een lekker koppie koffie. 
Op het terras van De Punt was het vrij winderig dus doken we met z’n allen naar binnen. Na twee kopjes koffie en 
een half uurtje gezellig bijpraten over verschillende onderwerpen, stapten we weer op de fiets voor het tweede 
gedeelte van de voorjaarsklassieker. 
 
We reden richting Loenen Sloot. Bij Loenen Sloot gingen we het Amsterdam-Rijnkanaal over richting Vreeland. Bij 
Vreeland reden we richting Loenen aan de Vecht. We reden een stuk langs de Loenderveense Plas langs Oud 
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Loosdrecht richting Kortenhoef. Van Kortenhoef reden we richting De Kwakel en zo naar Ankeveen. Na Ankeveen 
bleven we aan deze kant van het fietspad langs de N236. Normaal loopt de route over het smalle fietspad aan de 
overkant van het water maar omdat er die dag de Waterlinie Wandeltocht werd gehouden konden we niet langs 
de Vecht richting Weesp. Langs de Gooilandseweg reden we naar Driemond. Na Driemond reden we over de 
Stammerdijk langs de Gaasp richting Diemen. We reden via Oud Diemen richting het Amsterdam-Rijnkanaal. Bij 
het Amsterdam-Rijnkanaal gingen we linksaf richting Zeeburg. Via Zeeburg reden we richting Schellingwouder 
brug. Cor had behoefte aan een pauze dus had hij geregeld dat de brug open ging zodat we moesten stoppen voor 
de brug. 
 
Door Amsterdam Noord reden we richting Elzenhagen en Buiksloot richting Landsmeer. In Landsmeer reden we 
over het Noordeinde. Ter hoogte van Den Ilp gingen we linksaf via een smal fietspad richting Het Twiske. In het 
Twiske staat een gebouwtje met WC’s en kranen. Bij het gebouwtje zijn we gestopt om de bidons te vullen en 
sanitaire stops en het nuttigen van een banaan of koek. 
 
Via Wijdewormer reden we richting Spijkerboor. Langs de zuidkant van 
het Noordhollandsch kanaal reden we richting West Graftdijk. Even ten 
Noorde van De Woude ( gemeente Castricum ) gingen we de brug over 
richting Westdijk. Langs de Westdijk kwamen we weer in Alkmaar uit. 
Rond 14:30 waren we terug in Alkmaar. 
De tocht is prima verlopen. Droog weer, redelijke temperatuur en wel 
wat wind. 
 
Voor de meeschrijvers nog even wat statistieken: 
Afstand: 162 Km. 
Temperatuur: Minimum 10, Maximum 22 en gemiddeld 14,5 graden. 
Hoogte: Totale stijging 341, totale daling 363, minimum -29,2 maximum 3,8 meters 
Snelheid: Maximum 40,9, gemiddeld bewogen snelheid 26,4 Km. 
 
Graag hadden we gezien dat er 40 man bij de wielerbaan stond. We hopen dat de elf deelnemers hebben genoten 
van de TCAV voorjaarsklassieker 2022. Nico en ik staan altijd open voor suggesties om de tocht te verbeteren. We 
nemen deze suggesties uitsluitend in behandeling als deze aan beide riteigenaren worden voorgelegd. 
De volgende tocht op de toerkalender is de Markerwaard tocht 4 juni 2022. Hopelijk is de opkomst daar groter, de 
temperatuur hoger en de wind wat minder. 
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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 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 

    

Verjaardagen juli 2022 

   02 juli   Annie Peppelenbos 

   03 juli   Rob Klop 

   07 juli   Cor Kliffen 

   11 juli   Robert Makkus 

   17 juli   Klaas Roos 

   21 juli   Vincent Dekker 

   26 juli   Harold Theurer 

 

 

  

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder 

https://www.freeimageslive.co.uk/free_stock_image/happy-birthday-0-jpg
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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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/

