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         zaterdag 6 augustus 2022 – 8.00 uur 

          Stellingtocht – 170 km 

           

          zaterdag 14 augustus – 9 uur 

          Rondje Callantsoog – 74 km 

 

          Zaterdag 20 augustus – 8.00 uur 

          Heidetocht (Blaricum) – 180 km 

 

          Vrijdag 26 t/m zondag 28 augustus 

          3-daagse Steensel Noord Brabant 

 

       

 

 

 

 

       Alcmaria Victrix in het hartje van Noord-Holland voor gezellig fietsen!  
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            43e Jaargang nr 7, augustus 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 september inleveren voor 20 augustus 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 prachtige fietsmaand hebben we achter de rug, volop zonneschijn, wel af en toe 
een pittig windje, maar prima fietsweer met over het algemeen goede opkomsten.   Bij de Aart Slegh 
Texeltocht bij de start zo’n 22 man, waarvan 14 meegingen tot aan Den Helder en 8 er een heel mooie 
rit van maakte op Texel en na zo’n 170 km tevreden terugkeerden in Alkmaar.  
De Kaagse Plassen/ Leidentocht 168 km kwamen er 18 leden opdagen waarvan er 3 voor een kortere 
route kozen. Opvallend was wel dat bij beide genoemde tochten er dit keer best veel deelnemers waren 
van de C- groep en de zondag groep en zich een keer aan een langere afstand waagde nou dat lukte 
prima. De opkomsten op de woensdag en de zondag zijn steeds naar behoren.                                                               
Ook waagde 2 leden zich weer aan monstertochten waarvan Theo van der Landen de reis Alkmaar –  
St Petersburg in de planning had staan, maar Rusland dat is toch wel lastig, dan maar tot de grens en 
dan daar vandaan naar Tallinn in Letland. Was immers net zover als naar St Petersburg, terug met de 
trein naar Berlijn en daar aangekomen, dacht Theo ach dat stukje naar Alkmaar kan er al fietsende nog 
wel bij en is hij totaal met zijn randonneur 40 dagen onderweg geweest een mooie prestatie Theo.                                                                                                                 
Ook Marianne Thissen is weer met iets ongelofelijks bezig, van het hoogste punt in Lapland naar het 
onderste puntje in Spanje met afstanden van soms meer dan 300 km op een dag. En alles zelf reddend 
de nieuwe trent Bike-packing, nou had ze ook nog de pech dat zij 5 dagen vertraging opliep door corona 
maar op moment van schrijven zit ze op de Spaanse grens. Heeft het heel lastig met temperaturen van 
dik 40 graden, dit alles is te volgen op Strava.  Marianne, wij wensen je veel succes met het laatste 
gedeelte Spanje.  
Voor de komende maand staan er ook weer mooie tochten gepland, allereerst ons eigen Rondje Stelling 
van Amsterdam van 170 km op zaterdag 6 augustus. Daar laten we alleen het stukje nabij Edam liggen, 
dit om de totale km afstand binnen de perken te houden, we vertrekken immers vanuit Alkmaar. Dan 
volgt op zondag 14 augustus het Rondje Callantsoog van 75 km, Nico en Bert en op zaterdag 20 augustus 
volgt dan de 180 km lange tocht naar het mooie Blaricum met als het goed is mooie bloeiende 
heidevelden. En als laatst de Club driedaagse naar Steensel in Noord-Brabant, drie dagen toeren met op 
dit moment 20 leden, door het Brabants peelgebied en België. Vertrek op vrijdag 26 augustus, er is nog 
plaats voor een persoon dus wil je alsnog mee meld je aan.                                                                                       
Ook hebben we weer ons aangemeld bij de 
Rabobank club-support sponsoractie hetgeen 
ons vorig jaar een leuk geldbedrag heeft 
opgeleverd meer hierover in het volgend 
clubblad.  
Bij deze allemaal een mooie fietsmaand 
augustus gewenst. 
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Toerprogramma Augustus 2022    

ZA 6 STELLING TOCHT  GT 170 KM 8,00 Hans Bos 

ZO 14 Rondje Callantsoog GT 74 KM 9,00 Bert/Yolanda 

ZA 20 HEIDETOCHT 
(Blaricum) 

GT 180 KM 8,00 Hans Bos/Robert Makkus 

Vr 26 - 28 3-daagse    Onder voorbehoud 

Toerprogramma September 
2022 

    

ZA 3 RONDJE 
WESTFRIESLAND  

GT 140 KM 8,00 Jan Geert / Wim Tolman 

ZO 11 Middelie Tocht GT 75 KM 9,00 Bert/Yolanda 

ZA 17 WATERLANDTOCHT GT 130 KM 8,30 Peter Does 

 

Rondje Stelling 170 km. zaterdag 6 augustus vertrek 8.00 uur 

Het Rondje Stelling vertrek vanaf de wielerbaan langs de stellingen van Spijkerboor en de wijker polder 
naar pont buitenhuis, dan via Spaarnedam, Vijfhuizen, Hoofddorp, Aalsmeer naar Mijdrecht voor de 
koffiestop op circa 63 km. Na de stop veel geslinger langs allerlei kleine riviertjes, waar we uiteindelijk 
via Abcoude in Weesp aankomen daar vandaar langs de Vecht naar Muiden. En vervolgens langs de 
schapendijk naar IJburg voor de Colastop, via de Schellingwouderbrug moeten we helaas afwijken van 
de oorspronkelijke route vanwege weg openbrekingen, maar de oude kleine dorpjes maken veel goed,  
via Monnickendam gaan we vervolgens via Purmerend weer huiswaarts naar Alkmaar.                                                                   
Bij grote opkomst zal er eventueel gesplitst worden in een A en B/C – groep, zo niet dan zal het tempo 
gereden worden van de B/ C – Groep. Het is misschien handig om wat kleingeld mee te nemen daar 
bepaalde restaurants alleen per tafel afrekenen en niet iedere deelnemer heeft een tikkie. 
 

Blaricum 180 km vertrek 8.00 uur. Zaterdag 20 augustus 
Op zaterdag 20 augustus naar het mooie Blaricum via Landsmeer naar IJburg en Muiden voor de 
koffiestop, vanuit Muiden via Almere- Haven en via de 
Stichtse brug langs Huizen naar het mooie Blaricum 
waar we door een prachtig bosgebied en heidevelden 
rijden vervolgens naar het vestingstadje Naarden waar 
we dwars door het centrum gaan. Vervolgens door 
naar Weesp en daarna lang de lange stammerdijk naar 
Oud-Diemen en IJburg voor een Colastop, vervolgens 
via Ransdorp en Zunderdorp naar Purmerend te rijden 
en vervolgens weer huiswaarts.                                                                                                           
Bij grote opkomst zal er eventueel gesplitst worden in 
een A en B/C – groep zo niet dan zal het tempo 
gereden worden van de B/ C – Groep. Het is misschien 
handig om wat kleingeld mee te nemen daar bepaalde 
restaurants alleen per tafel afrekenen en niet iedereen 
werkt met een tikkie. 
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Reisverslag Theo van der Landen; Alkmaar - Tallinn – Alkmaar 
8 mei t/m 18 juni 2022  
  
R1 dag 1 Alkmaar – Arnhem 144,77 km  

Perfect weer, wind schuin mee/tegen. Aan het eind de gebruikelijke klimmetjes zoals 
bekend uit de Grand Fondo Rosso.  

Overnachting in een caravan in de voortuin. Weer wat anders.   

  
R1 dag 2 Arnhem - Südlohn 148,48 km  

Wederom perfect weer door mooie gebieden als de Veluwe, rond en over de IJssel 
en de Achterhoek. Ik begon al Perfect Day te neurien totdat vlak voor Borculo de 

weg was versperd zonder aanwijzing hoe om te rijden. Mijn richtingsgevoel is niet 
veel soeps maar uiteindelijk bracht een knooppuntbord de uitkomst. Een kleine 15 km omgereden 

(grrr). Verder werd er behoorlijk gegraveld (geef mij maar asfalt) Maar booking.com deed zijn werk weer. Nu nog 

avondeten scoren.   
  

R1 dag 3 Südlohn - Versmold 165,74 km  
De weergoden blijven me gunstig gezind. De rit van gisteren eindigde toch behoorlijk moeizaam. Ik moest nog 

verder fietsen met pal tegenwind, kreeg nog last van hongerklop en een pijnlijke rechtervoet. Dat zette me aan het 

denken. Maar een goede nachtrust deed wonderen. En eigenlijk de hele dag wind mee. Het was genieten van alle 
nieuwe indrukken. Dat ik na de rit nog 14 km moest doorfietsen voor het hotel kon de pret niet drukken. Morgen 

wel anders organiseren.  
  

R1 dag 4 Versmold – Steinheim 151,93 km  
Nog een graad warmer maar ook meer wind. Zelf het ontbijt moeten organiseren, bruin brood met jam. Ik weet 

niet of het daardoor kwam, maar de hele ochtend geen goed gevoel. Na de lunch, brood met ham, kaas en ei, 

ging het een stuk beter. Tegen het eind moest er nog geklommen worden tot 8%! 
Toch anders dan met de Trek. Maar de route was weer prachtig. Onverhard wordt 

geen favoriete ondergrond, het rijdt wel heerlijk rustig...  
  

R1 dag 5 Steinheim – Seesen 133,98 km  

Na de overnachting in een uitstekend hotel (verbouwd stationsgebouw) gevolgd 
door een even uitstekend ontbijt ging ik op weg voor de volgende halte Seesen. 

Het landschap is continue glooiend. De onverharde paden zijn er nauwelijks. Het is 
minder warm en de wind staat nog steeds gunstig. De route is nu continue 

bewegwijzerd. Samen met de Garmin en de kaart kan ik niet meer fout 
rijden.....nou laat dat  maar aan mijn over! Het advies van Marianne inzake voedsel opgevolgd en dat bevalt me 

prima. En nu weer op zoek naar de Italiaan.  

  
R1 dag 6 Seesen – Friedrichsbrunn 129,85 km  

Fris en bewolkt...even wennen. Maar nog steeds een gunstige wind. Gisteren was er al geklommen en volgens de 
planning zou dat vandaag, in het Harz gebertgte, dubbele hoogtemeters worden. Toch maar wat aanpassen door 

een kortere afstand. Uiteindelijk was het resultaat: langere afstand en de oorspronkelijke hoogtemeters. Verder 

lekker rustig aan gedaan. Tot voor kort werd er tijdens klimmen niet gestopt tot aan de top. Vanaf vandaag geldt 
dat niet meer. Na het bereiken van de geplande plaats bleek het hotel 12 km verder te liggen, bijna 1 lange klim! 

Mwah. Het bed ziet er goed uit dus op naar een goede nachtrust.   
  

R1 dag 7 Friedrichsbrunn – Dessau 141,25 km  

Vanochtend begon de rit over hetzelfde parcours als waar ik gisteren mee eindigde, 12 km comfortabel dalen! 
Daarnaast scheen ook de zon en blies de wind nog steeds in mijn rug. Beter dan dit kan het niet worden. Op tijd 

de proviand, broodjes gezond en bananen ingeslagen. Ook weer eens onderweg goede koffie met taart gescoord. 
Inmiddels aangeland in Dessau. Aan de hand van flats die ik eerder tegenkwam vermoedde ik al dat het voormalig 

Oost Duits gebied was. Ruime wegen en weinig verkeer.   
  

R1 dag 8 Dessau – Bad Belzig 101,01 km  

Het belangrijkste aan het begin van de volgende etappe was er weer, zon dus droog.  
Volgens Garmin heb ik voornamelijk wind tegen gehad, maar die was zo matig, ik heb er weinig last van gehad.   

Ik bedacht me juist voor vertrek dat de winkels wel eens dicht zouden kunnen zijn. Oeps. Dus lunch van hotel 
meegenomen, 3 bruine bollen met kaas en schinken, 2 bananen en een beker yoghurt. Er moest licht geklommen 
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worden. Waar ik vroeger nog wel eens zo zwaar mogelijk probeerde schakel ik nu heel snel naar een 

piemelverzetje (woord niet zelf verzonnen).   
Vandaag is het me eindelijk gelukt om om 9.00 u te vertrekken. 100 km doen en aankomen rond 16.00 u. Het 

hotel ligt prachtig rond festivalterrein (live muziek was bezig) en andere historische gebouwen. Ik heb een kamer 

waar precies 1 bed in past. Perfect (€ 35)  

  
R1 dag 9 Bad Belzig – Berlijn 101,81 km  
Eerst maar eens iedereen bedanken die mij volgt, kudos geeft, vragen stelt, adviezen geeft of anderszins 

betrokkenheid toont.   

Bij ontwaken kon ik wederom de zon begroeten. Door ziekte moest ik naar de Backerei voor ontbijt. Niets mis mee 
en ze beginnen om 7.00 u, ideaal. De route begon met de gebruikelijke glooiingen. Zonder grote verrassingen 

bereikte ik Pitsdam. Dit deel van de route was bijzonder fraai door de ligging aan water. Na een tweetal 
beklimmingen bereikte ik de lange weg naar het 'mitte' van Berlijn, de Brandenburger Tor. De grootte van dit 

bouwwerk viel me een beetje tegen. Totale afstand gereden: 1288 km.   
Google maps doet het in nog geen 700 km.   

Maar het was een prachtige route, so far  
  

R1 dag 10 Berlijn – Berlijn 42,18 km  

Geen zonnetje na het uitslapen vanochtend. Sterker nog, de straten waren nog nat van de regen. Na het ontbijt de 

regenoutfit aan om een  beetje te toeren door de stad.   
Uiteindelijk bleef het verder droog en kwam de zon 's middags weer door.   

Het is heel relaxed  fietsen niet alleen in Berlijn maar heel 
Duitsland. Er zijn natuurlijk veel minder fietsers dan in 

Nederland maar bij twijfel krijg je voorrang. Aan het eind van 
de ochtend het Hamburger Bahnhof museum (verbouwd 

voormalig treinstation) bezocht op aanraden van Frans L. 

In de middag een rondje gedaan in de voetsporen van David 
Bowie die hier een tijdje heeft gewoond/albums opgenomen. 

In de buurt kwam ik een Engels meisje tegen die een 
soortgelijke trip maakte. Foto's uitgewisseld en ik ging verder 

naar de opnamestudio waar 2 van de 3 Berlin albums zijn 

opgenomen. Na 2 km omdraaien, verkeerde richting. 
Kwam ik weer langs het huis van Bowie en stond dat meisje er 

nog steeds. Ze leek me behoorlijk geëmotioneerd en bood 
een drankje aan. No thanks, I'm OK. Een leuke ontmoeting. Genoeg getoerd door Berlijn. Terug naar hotel en 

klaarmaken voor het vervolg van de reis.   
  

R1 dag 11 Berlijn – Reitwein 149,17 km 

Na een lekkere rustdag in Berlijn vandaag op weg naar de Poolse grens. Bij het verlaten van Berlijn kwam ik over 
'Unter den Linden' Toch een fraaie weg om gezien te hebben. Afgezien van wegwerkzaamheden, waardoor ik de 

route kwijtraakte, verliep de reis soepel. Nou ja, in de buurt van Buckow moest er geklommen worden over 
onverhard wegdek dat zo steil was dat er uiteindelijk gelopen moest worden. 3 omgevallen bomen maakten dat 

stuk een behoorlijke challenge. Over het weer niets dan goeds. De afgelopen dagen zit ik een liedje te neuriën 

waar ik de details niet zo gauw kon benoemen. Ik kon een deel van de tekst zingen (niemand hoort het toch) en ik 
kon ook de artiest op de hoes wijdbeens zien zitten met een gitaar. Tot uiteindelijk Gerry Rafferty naar voren 

kwam. Toen was Baker Street gauw gevonden. Hoe ik aan die 'ear worm' kwam  tja...   
In plaats van aankomst, Reitwein, zijn de restaurants gesloten vandaag. Oeps.... Gelukkig wil de gastvrouw wel 

wat klaarmaken.   
  

R1 dag 12 Reitwein – Miedzyrzecz 111,25 km  

De geplande afstand was zodanig dat ik rustig aan kon doen bij de start 
van de dag. Het verblijf was in een huis waar 5 mensen konden 

verblijven met alle faciliteiten die daarbij horen. Dus ruimte zat. Het 
ontbijt was net aan voldoende. De uitbaatster was niet gewend aan 

fietsers denk ik.   

Het begin van de tocht liep langs de Oder. Binnen 10 km had ik 4 herten 
gezien. Niet eens geprobeerd om ze vast te leggen. Razendsnel met 

giga sprongen verdwenen ze. Mooi gezicht.   
Na 13 km ging ik de Oder over en arriveerde ik in Polen. Eerst maar wat 

zloty's gepind en lunch geregeld. Vandaag voornamelijk doorgaande 

wegen gehad afgewisseld met onverharde paden. Op de doorgaande 
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wegen wordt 70/80 km/uur gereden. Hoewel het niet druk is blijft het minder prettig fietsen. Het schiet wel lekker 

op natuurlijk. Ik heb nog over een kleine calamiteit te melden. Al op de 3e dag ben ik de powerbank van Garmin 
verloren. Op zich mooi systeem maar hij moet wel goed vast gezet worden. Lichte paniek maar Garmin zelf bood 

uitkomst. Aan het eind van de dag raakt de batterij zodanig leeg dat ie in slaapstand ging. Ik was op de terugweg 

van het restaurant dus geen probleem. De volgende dag met volle batterij vertrokken maar hij ging nog steeds 
meteen in slaapstand. Maar 150 mtr. voor een punt waar de richting veranderde sprong het scherm weer aan. Ik 

heb het zo gelaten, perfect. Na afloop had ie nog 65 % power.   
Ik denk dat de warmte me vandaag wel parten speelde want het laatste broodje 

gezond ging moeizaam naar binnen. 
  

R1 dag 13 Miedzyrcecz –Trzcianka 136,08 km  

Over da nachtrust heb ik geen klagen. En helemaal niet in een zeer ruim 
opgezette hotelkamer met Poolse prijzen. Dat scheelt nog steeds veel. Mijn 

oudste broer had geadviseerd om nog een nacht te boeken vanwege het te 
verwachten slechte weer. Maar de weerberichten hier repten nergens over. Ik 

begon met zon en aangename temperatuur. Dat veranderde snel in veel 

bewolking. Maar er bleef wat blauws zichtbaar en het is droog gebleven. Na ruim 
20 km kwam de melding 'onverharde weg' op de Garmin. de 1st volgende afslag 

was na 8 km. En de vrees werd bewaarheid: rul zand, niet te fietsen! En het ging 
soms nog behoorlijk omhoog. Al ploeterend probeerde ik na 4 km op een 

verharding wat te fietsen totdat het voorwiel weggleed en ik onderuit. Snelheid is 
niks dus alleen waar ik met mijn been de fiets raakte was schade te zien. Gelukkig bleek van 8 km nog 3 km asfalt 

te zijn. Wat het hele traject met de moraal doet...ik kreeg vreemde gedachten spinsels; my kingdom for asphalt 

was er een. Ik moest ook aan S10 denken: Het leven is kut met een paar hoogtepunten (wat ik absoluut niet 
onderschrijf). Hierna bleven onverharde stukken me bespaard en kon ik op doorgaande wegen een behoorlijk 

tempo ontwikkelen met heerlijke rugwind. Op een aangename tijd weer in het volgende hotel gearriveerd. Op zoek 
nu naar aanvulling van de reserves.    
  

R1 dag 14 Trzcianka – Naklo nad Notecia 108,31 km  
De nacht werd doorgebracht in een hotel dat op afstand bediend wordt. 

Niks mis mee, het is al de derde keer. Volgens booking.com was er ontbijt 
beschikbaar. Om 7.00u  ging ik het eens proberen. De geur van gebakken 

broodjes kwam me al tegemoet.  Helaas voor mij, het waren broodjes van 
gasten die het zelf hadden georganiseerd Zonder ontbijt beginnen is 

ondenkbaar Ik had nog een broodje en een paar bananen over. Maar een 

slecht begin is niet gauw weggespoeld. Het weer is nu echt minder Zware 
bewolking en een forse wind(MEE). al snel moest het regenjack er bij 

komen. Voor een half uurtje slechts. De overnachting voor vanavond organiseren ging ook niet van een leien dak. 
De plaats van aankomst had niets en ook in de omgeving was er niets. Uiteindelijk had ik er 1 gevonden. Nadat de 

'unrefundable' booking definitief was, kreeg ik een bevestigingsmail met daarin de beschrijving hoe er te komen, 

een soort Google Maps. Shit, de plaats lijkt er heel veel op maar ligt gigantisch ver weg waar ik naar toe wil. Shit 
happens... Het fietsen zelf ging als de brandweer. Niet moeilijk met vrijwel constant wind in de rug. Misschien is de 

Giro wel te volgen.   
  

R1 dag 15 Naklo nad Notecia – Chelmno – 137,45 km  
De zon wekte me om 6.oou. Toen ik om 7.00u opstond was ie verdwenen en had plaats gemaakt voor een donker 

wolkendek. Gelukkig was het ontbijt prima in orde. Inpakken en wegwezen! Het hotel lag niet aan de route dus 

Garmin geinstrueerd om naar het begin de gaan, verwachting 14 km. Geen meter verkeerd gereden maar het 
werden er 30. Onderweg zou ik uitkijken naar ravitaillering. Maar zondag is er in Polen weinig open. En de 

tankstations hebben geen broodjes. Na ruim 50 km was ik al van plan om gewoon bij mensen aan te bellen voor 
iets. Maar als de nood het hoogst is..... juist. Prima broodjes en drinkyogurt ingeslagen. Op een gegeven moment 

was ik op een punt aangekomen waarbij ik op de kaart kon zien dat simpelweg rechtdoor rijden misschien wel 20 

km zou schelen. Zou ik het doen? Toch maar niet. Als ik het makkelijk wil dan had ik thuis kunnen blijven. De 
omgeving kan niet saai genoemd worden, dat is natuur niet. Weinig afwisselend is een betere omschrijving. En 

dan heb ik gisteravond Google Translate ontdekt. Ik had het al een keer gebruikt met tekst intikken maar via foto 
een tekst laten vertalen... Lachen! Na een serieuze weg onderbreking overwonnen te hebben, 7 km voor het 

eindpunt, is het goed bijkomen in een ruim appartement.  

  
R1 dag16 Chelmno – Sztum 115,40 km  

Na een ietwat onrustige nacht (vroeg plat dus dan word ik wel weer eens wakker) werd ik pas om 7.00u wakker. 
Maar goed uitgerust. Ik had mijn twijfels over een ontbijt want het was een appartement met keuken en alles erop 
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en eraan. Ik zag ook geen eetzaal. Maar bij de receptie kwam ik er achter dat er een samenwerkingsverband met 

een ander hotel was waar dat geregeld kon worden. Een 400 mtr ochtendwandeling onder een stralend zonnetje 
en ik kon aanvallen. Heerlijk ontbijt en nog een praatje met de receptionist daar. Triatleet die ook in Tallinn was 

geweest, dat praat makkelijk (in Engels). Het doel was ruim 100 km dus ik had geen haast. Maandag dus alle 

winkels waren open om voor mijn 2 eten stops spullen in te slaan. Tot nu toe was ik niet onder de indruk van de 
steden waar ik doorheen ben gekomen. Maar vandaag waren er 2 bijzonder fraaie bij. De plaats van aankomst en 

vertrek   
Chelmno en na 35 km Grudziadz. Goed bewaarde en  bijgehouden bezienswaardigheden. Er stond niet veel wind 

maar ik had hem wel tegen. Rond 16.00u gearriveerd in wat bleek een paardenmanege te zijn. Een prima simpel 
verblijf met avondeten en ontbijt. Ik kan uitrusten!  

  

R1 dag 17 Sztum – Orneta 96,39 km  
Eten en drinken. Je denkt het onder controle te hebben maar toch. Gisteren was het zonnig maar toch koel. Ik had 

voldoende aan 1 bidon van 750 ml. 's Avonds hield ik me in om nog een keer op te scheppen van de lekkere 
maaltijd. Nergens last van. Maar vanochtend bij de 1e trappen voelde ik me minder. Binnen 30 km had ik een 

bidon leeg en ondanks het goede ontbijt relatief snel een sandwich van het tankstation verorberd. En toen kon er 

weer lekker worden gefietst. Vandaag is de dag dat ik afscheid nam van de R1! Met pijn in het hart want de 
richtingbordjes waren meer dan welkom. Maar Rusland is no go area dus afbuigen naar rechts. Ik had thuis al een 

route bepaald. Maar toen ik op een gegeven moment Google Maps uit liet rekenen hoe naar het geboekte hotel te 
reizen, was het meteen rechtsaf!   

Het wegdek werd meteen slecht gevolgd door een slechte Munnikenweg. Ik werd gestraft. Check check 
dubbelcheck het  moest goed zijn. En het kwam goed. Een prima doorgaande weg 

volgde tot in de plaats van bestemming. Er kon wel weer een liedje ingezet 

worden om mee te zingen. (Dat was gisteren overigens Memory of a Free Festival, 
Bowie) Die van vandaag heb ik nog niet kunnen achterhalen. Maar ook zo'n 

lekkere meebruller. Ik dacht aan Phil Collins/Genesis. Zou er een algoritme achter 
zitten die bepaalt wat er in je hoofd in gang wordt gezet?  

Ondanks een lastig begin kan vandaag in de boeken als soepel!!  

  
R1 dag 18 Orneta – Martiany 125,39 km  

Vanochtend bij het ontbijt het weerbericht gezien,  
2 druppels in vrijwel heel Polen. Maar het was droog dus...op pad. Al snel moest ik 

onverhard fietsen. Zodra ik bezig was gaf Garmin aan: over 7,5 km onverhard pad.  

En dat nog een paar keer. Ik denk in totaal zo'n 40 km onverhard te hebben gefietst. En dat schiet niet op. Het 
weer was verder prima, weinig wind en een temperatuur voor korte mouwen. Veel bewoners houden er honden op 

na en een aantal kwamen me enthousiast onder luid geblaf begeleiden!   
Ik had de route iets aangepast omdat Vincent Dekker een bezienswaardigheid (Wolfsschanze) had meegegeven. 

Op het moment dat ik eraan kwam begon het te regenen dus gauw verder. Door de onverharde wegen was het 
ook al behoorlijk laat geworden. Daarna is het niet meer droog geworden. Mijn routes naar het volgende hotel 

werden versperd door asfalteren en moeilijk begaanbaar onverhard.   

Booking.com bracht uitkomst. Maar eerst nog 7 km moeilijk doen over...onverhard. De liedjes van vandaag waren 
All the Madmen van Bowie en Your love had lifted me) Higher van Otis Redding bij het weerzien van asfalt na 

onverhard. En nu in afwachting van FEYENOORD.  
 

R1 dag 19 Martiany – Kuty 110,49 km  

Ik heb er over nagedacht om deze dag als rustdag te registeren maar oplettende lezers zouden het verschil tussen 
begin en einde vorige rit zien. Het verslag dan maar. Omdat gisteren uiteindelijk van de route was geweken wilde 

ik naar het begin van vandaag fietsen. Google Maps liet een simpele route zien: weg 592 dan 59 en daarna 63 zou 
me uiteindelijk in Kuty, 39 km verderop, brengen. Al snel zat ik op de 63. Een doorgaande nogal drukke weg. Na 

39 km was het tijd voor koffie. Even Google checken hoever naar Kuty. Nog 31!?!?!? Bij engels sprekende 
tankbediende gevraagd of het wel klopt. Ja hoor, dit is de weg naar Kuty. Ik 

begreep er niets van. Weer op weg. Bij de lunch checken, nu nog 47 km!?!?!? Ik 

f*cked up tot in de overtreffende trap!!!! De weg was goed, verkeerde richting. 
Op de terugweg de tankbediende laten weten omtrent e.e.a. Sorry sorry. Het 

was natuurlijk alleen mijn fout. Dus vandaag niet verder dan Kuty gekomen. 110 
km i.p.v. 39 km. Maar het fietsen op zich ging lekker. Een keer geschuild voor 

een bui. Er kwam zelfs weer een liedje langs: Mother of Pearl van Roxy Music. Ik 

had later op de dag een reservering voor de nacht gemaakt. Ik ga het niet 
allemaal neerpennen maar het duurde ruim 2 uur voordat ik de tent (!) bereikte. 

De voorspoedige reis heeft een wending gemaakt.  
(Wordt vervolgd in het volgende clubblad) 
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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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TCAV collentocht 2022 zondag 19 juni rondje meer 
 

Vanwege Covid hebben we 2020 en 2021 geen buitenland tocht kunnen rijden. Zondag 19 juni 2022 

konden we eindelijk weer een klein beetje klimmen. Het is vaste prik dat de eerste tocht vanuit het 

huis van Harm, het rondje langs het meer Lac de Serre Poncon is. Het is de ideale start voor een 

week fietsen in de hoge Franse Alpen. De enige echte col langs het meer is col Pontis met een 

hoogte van 1.300 meter. In totaal overbruggen we bij het rijden van het kleine rondje meer zo’n 

1.950 hoogte meters bij een afstand van ongeveer 90 kilometers. Ondanks het feit dat we het 

rondje vaker hebben gereden blijf ik het een romantisch, idyllisch, gezellig mooi rondje vinden. 

Omdat het later op de dag behoorlijk warm kan worden vertrekken we ‘s-morgens op tijd. Uiteraard 

hebben we eerst een heerlijk uitgebreid ontbijt. Rond een uur of 8:00 uur zitten we op de fiets. We 

beginnen met de beklimming van de Col des Demoisselles coiffeés 4 kilometers en van 4e categorie 

en na een paar kilometers wachten we op elkaar bij de parkeerplaats tegenover Les Demoiselles 

Coiffeés. Daar maken we een groepsfoto en vertelt Harm voor John en Kees die nog niet eerder het 

rondje hadden gereden over Les Demoiselles Coiffees. Na de eerste stop rijden we naar La Sauze du 

Lac. Vanuit daar heb je een prachtig uitzicht over het meer Lac de Serre Poncon.  

Ook op dit punt verteld Harm aan John en Kees allerlei informatie over het meer. Ook bij La Sauze 

du Lac maken we een groepsfoto. Via een klein weggetje tussen een aantal huisjes door rijden we 

weer terug naar de grote weg waar we al gaan afdalen richting Eglise d’Ubaye op de plek waar een 

compleet dorpje moest wijken voor het stuwmeer. Het waterpeil in het meer stond dit jaar 6 meter 

lager dan normaal in juni dus kwam er veel bloot te leggen op de plek waar eens een dorpje was. 

Ook hier verstrekt Harm weer de nodige 

informatie. We klimmen weer op de fiets en 

rijden op de weg langs Ubaye Valley. Na een 

paar kilometers komen we bij een tunneltje 

waar geen verlichting in zit dus waar het erg 

donker is. Gelukkig zijn er in de groep veel 

rijders met een achterlicht. Vlak na de tunnel 

gaan we over de brug naar de andere kant van 

Ubaye Valley. Vanaf de brug is het weer 

klimmen geblazen. We hergroeperen bij de 

eerst volgende parkeerplaats langs de weg. 

Vanaf deze plek heb je ook een prachtig uitzicht 

over het meer en kijk je ook min of meer naar 

col Pontis. Een echtpaar uit Belgie was bereid 

een paar groepsfoto’s te nemen. Vervolgens 

weer een stukje klimmen en daarna afdalen 

richting La Breole voor de koffie pauze. We strijken neer op een schaduwrijk terras. Inmiddels is het 

een uur of 11:00 uur en we hebben wel trek in een drankje. Op het terras zit een echtpaar uit 

Nederland die aan het wandelen was. De meneer kon het geklungel van mij met mijn camera niet 

langer aanzien en zei tegen mij “laat mij maar een paar foto’s nemen van jullie groep” Dus ook op 

het terras in La Breole zitten we met de groep mooi op de foto. Vanuit La Breole is het dalen naar de 

brug over de Durance. Bij het plaatsje Espinasses rijden we rechtsaf richting de dam van het 

stuwmeer. Vervolgens is het weer flink klimmen tot de volgende stop. Ook bij de volgende stop heb 

je een prachtig uitzicht over het meer en kijk je op de dam van het stuwmeer met daarbij de 

electriciteitcentrale. We rusten wat uit, drinken wat uit de bidons en maken weer een paar foto’s. 

Eerst dalen we nog een stukje en vervolgens beginnen we aan de beklimming van col Labraut. Na 

een aantal kilometers in de beklimming van col Labraut komen we door de tunnel Rocher Chabrand. 

Op de top van col Labraut gaan we weer hergroeperen. We zitten in de berm van de weg op de top 

van de col Labraut en ik weet Harm te verlijden om een heerlijke ontbijtkoek met appelstroop te 

nemen. Na deze stop dalen we af in de richting van Chorges. Ook in Chorges is er een 

hergroepering. We rijden eerst nog gezamelijk een stukje door Chorges. Bij de oprit naar de grote 

weg naar de brug over Lac de Serre Poncon splitsen we. De groep gaat richting de brug naar 

Savines le Lac, Kees en ik gaan nog een stukje klimmen naar St. Apollinaire. De top van de 

beklimming ligt op 1.272 meter hoogte. Kees en ik rijden in een gesapig tempo omhoog en tijdens 

het klimmen hebben we nog gelegenheid om lekker met elkaar te  teuten. Vlak voor een bruggetje 

in de klim loopt langs de kant van de weg een knal groen hagedisje een stukje met ons mee. Het is 

ondertussen behoorlijk warm geworden en bij mij is het beste er wel vanaf. De top van de klim ligt 

bij St. Apollinaire en kees en ik rijden nog een stukje door in de richting van Les Rousses. Vlak voor 
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Les Rousses beginnen we aan een technische afdeling 

richting de brug over het meer. De afdaling die Kees 

en ik doen was de beklimming tijdens de befaamde 

tijdrit van Embrun naar Chorges. Tijdritten is niet de 

dicipline van de Nederlandse ploegen. Bau en Lau 

gingen die dag ook vreselijk de mist in en verspeelde 

daar hun goede klassering in de Toer de France. Kees 

is nog niet zo ervaren met rijden in de bergen dus liet 

ik Kees voor mij dalen zodat ik Kees aanwijzigen kon 

geven. Kees pikt deze aanwijzingen snel en goed op. 

Het wegdek van de afdaling was niet al te best. Toch 

keken we soms even om ons heen om te genieten van 

het schitterende panorama. Vlak voor de voet van de 

klim verloor Kees zijn achterlicht. Het stuiterde een 

keer op de weg en daarna de berm in. Kees en ik zijn nog gestopt om het achterlichtje te zoeken. 

Helaas het achterlichtje was verdwenen in het hoge gras van de berm. Rond een uur of 15:30 zat de 

rit voor Kees en mij erop. De hele groep heeft de tocht goed volbracht al was het wel weer even 

wennen om te klimmen en dat bij een maximum temeratuur van 40 graden celcius. 
Maandag 20 juni rondje col de Vars (2110 mtr) 132km  

Om kwart voor zeven maakt Ruud al lawaai in de keuken. We ontbijten met elkaar om de 

vierkante tafel, thee en brood, maar ook kwark en melk en koffie. Omdat Nico gisteren wat 

kuitproblemen had gaat hij ons vandaag met de bus begeleiden. Langs de grote weg fietsen 

we naar Embrun waar Robert iets te enthousiast doorfietst. Daarna 20 km een prachtige 

rustige schaduwrijke route hoog boven de rivier de Durance. We zien boven ons het fort Mont 

Dauphin en na Quillestre begint de klim van 25 km met 1200 hoogtemeters. Gelukkig is er 

regelmatig schaduw want het gaat stevig omhoog. Robert is verstandig en stapt halverwege bij 

Nico in de bus. We zien de groene pistes en liften van het skidorp en drinken onder de col een 

koffie of cola in de Refuge Napoleon. Op de col is het rustig, een buschauffeur fotografeert ons. 

Robert stapt weer op en daalt als snelste de 10 km naar beneden. In het dal staat een sterke 

tegenwind van 45-55 km/hr maar onze steeds wisselende voorrijders houden een goed tempo 

gedurende 40 km. We stoppen om een Romeinse brug over de Ubaye te bekijken, waar 

kanoërs en rafters onder doorgaan. Even een colastop. De laatste helling naar Le Sauze, die 

we gisteren afdaalden, valt ons zwaar, maar thuis is dat weer snel vergeten na thee en andere 

drank. Ruud, Vincent en ik doen boodschappen. Ruud kookt daarna heerlijk, we eten weer 

buiten met een wijntje, ouwehoeren wat af en liggen om 10 uur in bed. Morgen weer een dag! 

Zaterdag 25 juni rondje Bréziers 77km 1050 hm 

Vandaag splitsen we op. De diehards gaan naar de Cime de la Bonette en wij (Nico, Vincent, 

Robert en Harm) gaan alsnog de verwaterde tocht doen. Met de bus rijden we weer langs de 

Dam en het stuwmeer. Prachtig! We wisselen vandaag: de één wil liever dalen, de ander liever 

klimmen, dus de daler rijdt de bus bergop en de klimmer rijdt de bus bergaf. We beginnen in 

Bréziers op dezelfde plek waar we woensdag vertrokken en kletsnat terugkeerden. De eerste 

col was veel minder zwaar dan toen en het café in La Motte de Caire was open, goedkope 

goede koffie! Daarna door het fantastische groene dal naar Bayons waar de 12de eeuwse kerk 

helaas gesloten was. Daarna de col des Sagnes. De haarspeldbochten zijn zo krap in Les 

Tourniquets dat Nico met de bus moet steken om erdoor 

te komen. Wij op de fiets en een dame in eend hebben 

het makkelijker, maar het is wel steil! In Turriers 

heerlijke cola en rozijnenbroodjes bij een aardige 

gezellige dikke dame en heer die moeilijk te verstaan 

waren. Weer een mooie rustige route maar wel aanpoten 

omhoog naar de col des Garcinets en via een lange 

slechte afdaling naar de Gorges de Blanche. Door de 

Georges een prachtige afdaling naar de voet van de 

stuwdam. We zijn op deze hele tocht maar een paar 

fietsers en bijna geen auto’s tegengekomen! In de tunnel 

donker geklede fietsers zonder achterlicht. Je ziet ze 

niet! Gevaarlijk!! De tocht zit erop. Heerlijk drinken, eten 

en drinken. Nico zet de fietsen en bagage in de bus. 

Morgen vroeg op voor terugreis. (Wordt vervolgd in het volgende 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 2022 
   07 aug.   Patrick Dekker 

   11 aug.   Frank Claes 

   12 aug.   John Boumans 

    

Verjaardagen september 2022 
   16 september   Anton van Nimwegen 

   19 september   Eelke Slootheer 

   20 september   Frans Alleman 

   29 september   Leen Jonker 
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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/

