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       Alcmaria Victrix in het hartje van Noord-Holland voor gezellig fietsen!  

 



2 
 

            43e Jaargang nr 9, oktober 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   : Rabobank 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 november inleveren voor 20 oktober 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. Het seizoen zit er als zo goed weer op en wat hadden we qua weer een fantastisch 

fietsjaar, het kon niet op. Alleen de Haarzuilentocht en de Waterland tocht zijn niet doorgegaan, maar 

voor de rest het kon niet mooier. Tevens waren de Alpentocht en de driedaagse naar Steensel zeer 

geslaagd. Gelukkig bleven we ook op een na bespaard van valpartijen, alleen Jo Dekker trof het slecht, 

maar heeft zelfs buiten verwachting toch nog meegedaan aan de driedaagse.                                                                                                                                         

Helaas waren er ook een aantal leden die om ernstige en minder ernstige gezondheidsredenen in zijn 

geheel niet of maar een gedeelte van het seizoen konden deelnemen.                                                                                                                                          

Voor de komende maand staan er buiten de vrije tochten alleen nog de Sluitingstocht op zaterdag 15 

oktober op het programma. Deze wordt zoals gebruikelijk tot aan de koffiestop gezamenlijk gereden en 

waarbij uiteraard onze penningmeester Peter zich weer van de royale kant zal laten zien. De tocht is ook 

prima te doen voor degene die aan hun herstel werken, tot de koffiestop is het 35 km en er zal worden 

gereden met het tempo van de zondagploeg, daarna gaan we verder als A/B ploeg mix, totaal 90 km en 

de overige als tempo zondagploeg 79 km. Let wel op verandering van vertrektijden in de maand 

oktober.  

Na de sluitingstocht starten we weer als vanouds met het winterfietsen, zie voor verder info in dit 

clubblad.  Namens bestuur wensen wij u een mooie hetzij op de fiets/ schaats/ of sportschool een 

sportieve herfst – wintertijd toe. 

Hans.  

Winterfietsen 2022 – 2023.  

Met ingang van woensdag 19 oktober starten we weer met het winterfietsen, zowel op de woensdag als op de 

zaterdag. De beide groepen vertrekken om 9.00 uur en de afstand van de A - groep zal zo rond de 80 km 

bedragen en de B – groep in een wat rustiger tempo en zal zo tussen de 60 en 70 km rijden. Uiteraard gebruiken 

we weer onze groepsapps zodat we bij bepaalde weersomstandigheden de vertrektijd wat aanpassen. Sta je nog 

niet op een van de apps en je bent van plan om wel eens mee te rijden dan is het zeker handig dat je even aan 

meldt voor een van de appgroepen.  

Contactpersoon A- groep Hans 06-46678771. Contactpersoon B -groep Klaas 06-10853115 

 

 

  

Toerprogramma Oktober 2022

ZA 15 SLUITINGS  TOCHT GT 90 KM 9,00 Bestuur
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Afscheid van onze nestor Aart Slegh  

Het is mooi geweest...  
Hierbij deel ik mede dat ik per 1 oktober stop met fietsen   
bij Alcmaria Victrix. De redenen daarvoor zijn:  
  
1. leeftijd, bijna 93 jaar  
2. thuissituatie is veranderd  
3. ik heb geen zin meer om in koud/nat/winderig weer te fietsen  
Ik zal het fietsen zeker missen en vooral ons zondagsritje met   
Jo, Mart en Nico en koffie drinken bij de Goudvis.  
Ik wil iedereen bedanken voor de mooie en gezellige   
ritten, en wens jullie nog vele gezonde fietsjaren toe.   
Voor mij is dat verleden tijd.  
Hartelijke groeten,  
Aart  
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Reisverslag Theo van der Landen 
Alkmaar-Talinn-Alkmaar 8 mei t/m 18 juni 2022 – deel 3 
 

R1 dag 30 Voru – Tartu 141,77 km   

Het leek erg warm te worden in de kamer met een constante avondzon 
erop. Maar samen met een badkamerdeur die naar een terras leidde en 

het raam in de kamer koelde het goed af. Vanaf 7.00u werd het ontbijt 
geserveerd. Vroegte wint! Ik had een iets langere rit gepland dus dat 

kwam mooi uit. Ook nog even vergeleken de directe afstand naar 

Tartu...69 km. Maar ja, zo loopt de R1 niet De weersomstandigheden 
waren weer prima. Strakblauwe hemel, weinig wind en een aangename 

temperatuur. Dit zou de gedurende de dag ook zo blijven. De wegen en omgeving waren hetzelfde als gisteren. 
Misschien saai? Zo heb ik het toch niet ervaren. Op een of andere manier vind ik de omgeving en zelfs de taal een 

beetje lijken op Finland (ik ben er nog nooit geweest). Het zullen wel beelden van de TV zijn die daarbij helpen. De 
muzikale ondersteuning kwam vandaag alleen van Waxahatchee. (Toch bedankt voor de suggesties FL) Maar het 

leek alsof de naald bleef hangen, verder dan 2 regels uit Fire kwam ik niet. 40 km. voor Tartu de overnachting 

geselecteerd uit een scala van mogelijkheden. Het is een grote stad dus. Na het 1e bord Rartu Google Maps 
ingeschakeld. Nog 7,5 km. naar het huis. Dus Tartu ook doorkruist, soepel. Wat heel prettig is, niet alleen in 

Estland maar ook de andere 2 landen, ze stoppen voor fietsers in vrijwel elke situatie. Uiteraard blijf ik opletten dat 
dat zo blijft. De gastvrouw is bereid om een wasje te draaien. Die handwasjes hebben ook een beperkte 

houdbaarheid. En dan kan ik op mijn gemak een restaurant uitzoeken.    

   
R1 dag 31 Tartu – Lohusuu 115,19 km   

Gisteren was de overnachting in een 'Vrienden op de fiets' set up. Groot huis waar de gastvrouw zelf ook woont. Ik 
heb het aantal kamers niet geteld maar het waren er veel. Ik had al 

wat recensies gelezen en die betroffen vooral het ontbijt. Ik was 

benieuwd. Restaurant en boodschappen lopend gedaan en dat viel 
niet mee. Uiteindelijk zo'n 6 km gewandeld en toen viel ik bekaf op 

bed. Niet meer doen dus. De volgende ochtend een zeer goed 
ontbijt gehad. De gastvrouw, een tanige vrouw, sprak goed Engels. 

Ik had de hele tijd alleen haar gezien en was toch benieuwd naar 
haar leeftijd. Over 2 maanden 78!! But now i am tired. Dat mag ze 

zijn van mij. Bij het vertrek zei ze nog: be careful on the bicycle! Dat 

is gewoon lief. Het weer is nog steeds prima. Toen de rit uiteindelijk 
bij het meer uitkwam reed ik continue langs huizen en dorpen. 

Mooie indrukken opgedaan van huizen in zoveel verschillende 
kleuren. Geen ontbijt/diner mogelijkheden dus ik ga op onderzoek 

uit in de winkels. Voor het eerst kon ik niet met Engels uit de voeten. De man van de camping sprak alleen 

Russisch.    
   

R1 dag 32 Lohusuu – Limala 123,84 km   
Ik geef toe dat ik geen fanatieke kampeerder ben. Ook nooit geweest. De nachtrust was goed. Erg belangrijk. En 

ik kan voor een keer een koude douche ook nog overleven. En de hobbelige weg naar   
het toilet in de nacht is ook te overzien. Maar het eten moet goed zijn. En wat ik zelf georganiseerd had bleek 

tijdens het fietsen toch niet goed genoeg. De start een uurtje uitgesteld vanwege de regen. Na de eerste kms 

provinciale weg kwam ik terecht op een prima rustige weg die door een paar dorpjes voerde. En pal langs de kust 
zijn het allemaal mooie grote woningen. Maar zoals gezegd het voelde van binnen 

nog niet lekker. Na 30 km dacht ik al te moeten stoppen voor eten (wel genoeg 
mee). Tot ik in de verte een bekende gele vlag zag van Olerex Tankstation. De 

koffie en sandwiches met zalm en iets wat op pizza leek gingen soepel naar 

binnen. Ik vermoed dat het de koffie was die ik miste. Zodanig aangesterkt door 
de boost in moraal kon ik een vreugdekreet niet onderdrukken. Er kon nog wel een 

tandje bij geschakeld worden! Halverwege begon het te miezeren maar met een 
goede temperatuur leverde dat geen probleem op.    

   

R1 dag 33 Limala – Loksa 137,34 km   
Na een goed ontbijt MET koffie en prettig weer (maar nu eens tegenwind) in het 

vooruitzicht gestart voor een iets langere rit. Dan kan de laatste(!) iets korter. Er 
werd gestart op een provinciale weg. Deze was behoorlijk druk. (Tallinn-Narva, 

Russische grens). En als 2 vrachtwagens elkaar passeren dan blijft er weinig 
ruimte voor een fietser. Er werd wel voor het eerst getoeterd met een duim 
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omhoog. Voor mij toch? Gelukkig mocht ik na 12 km afslaan naar heerlijk rustige wegen. En vlak langs de kust 

blijft het leuk fietsen door dorpen. De Baltische Zee was pas op het laatst zichtbaar. Er zat altijd een strook met 
bomen tussen. Ook vandaag kwam ik weer de velden met gele gewas tegen die ook in Duitsland, Polen, Litouwen, 

Letland en dus ook Estland worden verbouwd. Ik kon alleen 

niet op de naam van het gewas komen. 4 dagen geleden 
vroeg ik aan de serveerster of zij het wist. Well I don't know 

in English but I'll write it down. RAPS. Google translate erop 
los gelaten... .geen resultaat. Vreemd. Toen ik vandaag het 

gele gewas weer eens zag herinnerde ik mij het gesprek met 
de serveerster en ineens hoor ik haar nog zeggen 'not in 

English but in Ukrainien. Meteen gestopt met fietsen. Bingo. 

Koolzaad!! De suggestie die Robert Makkus gisteren deed 
bleef hangen! The long and winding road. Tot ik er genoeg 

van kreeg en geforceerd John Cale naar voren haalde met 
Hanky Panky Nohow. Op tijd de rit beeindigd want avondeten 

moet ik zelf weer organiseren. Ik dacht een forse plaats te 

hebben aangedaan maar het dichtsbijzijnde restaurant ligt 10 
km verderop. Op naar de Coop.   

   
R1 dag 34 Loksa – Tallinn 91,95 km   

Gisteravond bij de COOP een prima kant en klare warme maaltijd en overige spullen voor vandaag gescoord. Ben 
en Jerry is veel te duur hier (maar smaakte toch lekker). Bijna alweer vergeten: mijn eerste technische malheur 

verholpen. Schoenplaatje van de linkerschoen vastgezet. Klein probleem maar toch behoorlijk irritant. Ook 

vanochtend zag het er weer stralend uit voor de laatste trip. De afstand was relatief kort dus op het gemak en een 
extra stop? Geen probleem. Zo'n 15 km. voor het eindpunt    

kwamen de voorsteden in beeld. De fietspaden waren uitstekend en al snel kwam de skyline van Tallinn in beeld. 
Hoewel het soms een eindeloze trip leek is 

ie vandaag gewoon beeindigd. (op de 

terugweg na, ook nog 5 dagen fietsen). Nu 
douchen en eens lui op een terrasje gaan 

zitten. P.S. laatste foto in opdracht van 
Frans Looijesteijn.    

 

R1 dag 35 Tallinn - Tallinn 20,51 km   
 

R1 dag 36 Vilnius – Vilnius 3,13 km   
 

R1 dag 37 Warschau – Warschau 5,08   
Er is weinig gefietst sinds de aankomst in 

Tallinn dus ook weinig fietsverhalen. Maar 

er valt natuurlijk wel wat te vertellen. Na 
aankomst heb ik de rest van de dag bijzonder aangenaam doorgebracht in het oude deel van de stad, wandelend. 

Met de fiets niet te doen door alle "kinderhoofdjes". Aan het eind van de dag het indrukwekkende monument 
bezocht ter nagedachtenis aan de ramp met de veerboot Estonia in 1994. (goed idee Frans L) De volgende dag 

naar de haven voor de ferry naar Helsinki. Helaas zonder paspoort lukt dat niet (idd stom om zonder te 

vertrekken). De rest van de dag bezig geweest om dit probleem te tackelen. Met de flixbus zou het moeten lukken. 
Maar zekerheid was er niet. Onnodig te zeggen dat de stress behoorlijk hoog opliep. Pas nadat de chauffeur me 

toeliet zonder ook maar te vragen naar een ID kon ik rustig ademhalen. De verwachte reistijd was 27 uur. Het 
werden er 34. Op de overstap momenten in Vilnius en Warschau toch maar een paar kms geregistreerd op Strava. 

Morgen hopelijk een regulier verslag van mijn fietsdag.    
   

R1 dag 38 Berlijn – Stendal 127,77 km   

Nog even over de busrit van de afgelopen 2 dagen. Ik kon nu goed zien hoe het er uit ziet als een fietser 
ingehaald moest worden. Met het grote verschil in snelheid moet het voor de chauffeurs ook geen pretje zijn. 

Gisteren eerst geprobeerd om via Google Maps een hotel te vinden. Een goedkopere dan booking gevonden maar 
helaas vol. Geen puf om verder te zoeken dus werd het die Booking na 450 mtr. De prijs? Ik moest even 

slikken...€ 200! Bij binnenkomst werd ik welkom geheten door een trio twintigers. Niks geen uniforme kleding, 

shabby maar niet onverzorgd. De leidster zat vol met tattoos. Ze hadden de fiets gezien en begonnen meteen te 
vragen hoe en wat. Oprechte verbazing en bewondering viel mij ten deel. Breakfast sir? Off course! € 25 please. 

Dat was bijna 2X zoveel als de duurste tot nu toe. Ik vond het hotel de prijs niet waard (zal wel aan de locatie 
hebben gelegen) maar het ontbijt wel. Geen buffet maar 3 verschillende hoofdbestanddelen naar de tafel 
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gebracht. Er werd nog gevraagd naar "allergies". Ik was blij dat ik "cheese" verstond. Dus ja graag! Toen ik op 

mijn gehoorproblemen wees werd het alsnog duidelijk. En dan weer fietsen!! Het was een klein feestje om me in 
het ochtend verkeer te begeven in het centrum van Berlijn. Eerst een rondje om de Brandenburger Tor en 

daarna.... go with the flow! Het zijn nog geen NL taferelen qua drukte, maar ik vond het gezellig. Snel had ik de 

eetspullen voor de rest van de dag. Ik had Komoot opdracht gegeven een rit te maken tussen Unter den Linden en 
postcode 1829 JB. En tot nu toe een prima afwisselend decor gezien. De dorpen/steden volgen elkaar hier sneller 

op dus voldoende te zien. Het weer was prima (muv wind!). Na 100 km eens kijken waar te overnachten. Booking 
had niet zoveel in de aanbieding dus hield het vandaag op na 127 km. Lekker gefietst   

   
R1 dag 39 Stendal – Celle 143,51 km   

Gisteravond een goed diner na een kwartier wandelen. Verder weinig vermeldenswaardig meegemaakt. Ook de 

ochtend met ontbijt en etenswaren inslaan verliep soepel. Overnachtingen gecheckt en ik kwam uit bij Celle, 
goedkoop en 140 km dichter bij huis. De temperatuur was een stuk hoger dan gisteren en zou op een max van 

29C uitkomen. Dat is nog goed te doen. De wind was een stuk minder maar mee! En dat is te zien aan mijn 
gemiddelde. Verder was de rit weer aangenaam; om de paar kms een nieuw dorp/stad met fraaie vakwerkhuizen. 

Af en toe op de provinciale weg waar ze, denk ik, 100 km/uur mogen maar ook heel veel fietspaden. Al met al een 

soepele fietsdag.    
   

R1 dag 40 Celle – Ankum 169,33 km   
Vanochtend het ontbijt gehaald bij de bakker om de hoek, samen met een vruchtensap van Penny, soepel. Het 

was een stuk frisser dan gisteren met een max van 25C. Beviel uitstekend. De weinige wind stond schuin tegen, 
geen last van. En het moet nog maar eens gezegd worden: de thuisreis met zo snel mogelijk afgelegd worden. 

Komoot heeft daarbij een vrijwel rechtlijnige route gemaakt. Dus geen kruip door sluip door, wat allemaal ten 

koste gaat van de snelheid. Het is zeker niet een toeristische aangelegenheid. Maar daar gaat het niet om. 
Vandaag alleen maar fietspaden voorgeschoteld gekregen. Bij 

deze omstandigheden hoef ik me alleen te concentreren op het 
fietsen, heerlijk. En dan schiet het fotograferen er ook wel bij in. 

Ik zou de overnachtingsplek laten afhangen van hoe het fietsen 

zou gaan. Het werd de laatste mogelijkheid die ik gisteravond had 
bekeken. Het is dat de tijd voortschreed anders kon ik nog wel 

een tijdje door. Ik werd vandaag weer eens muzikaal 
ondersteund: Robert Plant met Double Fun. En dan springen de 

gedachten naar zijn elpeehoezen die de dames altijd sensueel 

afbeeldden. Het was weer een goede dag!!!   
   

R1 dag 41 Ankum – Kampen 157,02 km   
De verwachting was dat de route hetzelfde zou zijn als de 

afgelopen dagen. Dus niet. Het begon met behoorlijk klimmen. En 
om eerlijk te zijn, ik was nog niet helemaal hersteld van de vorige rit. Een moeizaam begin dus. Gelukkig was het 

weer nog terughoudend qua temperatuur, ik heb zelfs nog een paar spatjes gevoeld. Na een paar uur was ik bij de 

les en zag ik Coevorden op de borden. Zo gaat ie goed. De kms liepen 
gestaag op. Ik had Kampen aangemerkt voor de overnachting zodat de 

laatste rit relatief kort zou zijn. In Zwolle booking gevraagd voor 
suggesties. Niets!! Maar ook Google had weinig te bieden. Dan 

"Vrienden op de Fiets" erbij gehaald en bij de 1e meteen raak! Oef, dat 

was toch even spannend. Prima kamer en ik kan uitslapen, 8.30 u is het 
ontbijt.   

   
R1 dag 42 Kampen – Alkmaar 115,30 km   

Statistieken: Duur van de trip 42 dagen, waarvan 38 dagen om de 
afstand te overbruggen.   

 Totaal  4669.9 kms. Zonder toeristische kms.  4631.9       

 Gemiddeld per dag:    121.9 km   
 Aantal uren gefietst: 233.31   

 Gemiddeld 20 km per uur.  Hoogtemeters: 20.355   
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Dirty Boar 3 september 2022 – Frans 

Alleman 
 

Afgelopen winter kwam Mark (mijn zoon) met het 

plan om weer eens een uitdaging op de fiets 

aan te gaan. 

Het moest de Dirty Boar worden. Had hij op 

instagram gezien en dit leek hem wel wat. 

Het is een gravelevenement door de Hoge Venen 

(Ardennen). Dit evenement is uitgegroeid tot één 

van de klassiekers op de gravelkalender. 

 

Starten op de skipiste 
Het is nog vroeg in de morgen wanneer we het terrein 

van de start betreden. De start vindt plaats bovenop 

de skipiste in Ovifat. Dit is vlak bij het hoogste punt van de Ardennen (Signaal van Botrange) Bij de start 

vind je naast koffie ook verschillende stands van sponsoren en een sfeervol ingericht event terrein. Om 

precies 7 uur vertrekken we in een groepsstart en rollen we het terrein af, op zoek naar de eerste 

gravelstrook. Heel erg lang hoeven we niet te zoeken want vanuit het vertrek rijden we direct de mooie 

stroken op. Nadeel van een massastart is dat op de eerste beste singletrack de groepen direct 

samenklonteren en is het wachten geblazen 

 
 
Het Parcours 
De Dirty Boar wordt gekenmerkt door een uitdagend, pittig maar 

bovenal prachtig parcours. Dit jaar is er gekozen voor een 165 

kilometer lange route door veelal de Hoge Venen. Het gebied in het 

meest noordelijke gedeelte van de Ardennen wordt gekenmerkt 

door zijn ongerepte natuur en is misschien wel het laatste stuk echte 

natuur dat er in de Benelux te vinden is. 

De keuze van de organisatie om een stevige route neer te leggen is 

een goede zet. Het moet natuurlijk geen alledaagse toertocht zijn. 

Zo'n tocht moet wel een uitdaging zijn. En dat was het. De route 

kenmerkt zich door lange brede en vooral mooi lopende paden. Het 

hoogteprofiel geeft wel aan dat er wel degelijk de nodige (ruim 2400 meter) hoogtemeters in de rit zitten 

verwerkt. 

Na de al genoemde opstoppingen wordt het veld langzaam uit elkaar gereden. Langzaam is het genieten 

van de prachtige omgeving en het geknisper van het gravel onder mijn banden. Onderweg veel lekke 

banden gezien, wij waren hiervan gelukkig gevrijwaard. Ook gelukkig geen ander ongemak of 

valpartijen. 

De eerst 120 kilometers lopen als een zonnetje en bij de tweede 

stop zijn we nog echt wel fris. Hoewel er dan nog “maar”45 

kilometers afgelegd moet worden begint het afzien nu pas. De 

route heeft nog heel wat pittige klimmetjes en afdalingen in 

petto. Kort voordat we de voorlaatste klim van de dag op rijden, 

trekt de lucht dicht en begint het enorm hard te regenen en te 

onweren. 

 

Snel de regenjasjes aangetrokken en doorrijden. Gelukkig was 

het slechte weer snel achter de rug. 

De derde stop was bij 150 kilometer. Deze stop was vlak voor 

de laatste klim richting Ovifat. Hier konden we gelukkig wat 

energie opdoen voor die laatste klim. 
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Dit was een zeer heftige helling met onder andere een aantal stukken door riviertjes en paden met grote 

keien waar het heel moeilijk langs manoeuvreren was. 

 

De Finish 
 

Eindelijk binnen. Bovenaan de skipiste is een heerlijk terrein ingericht 

dat enorm sfeervol is en waar je de nodige kraampjes vindt. Het eerste 

biertje en frietje krijg je van de organisatie. 

Ondanks dat Mark heel weinig getraind had, heeft hij de rit op karakter 

uitgereden. Wat gezien de afstand en zwaarte een geweldig prestatie is. 

We hebben afgezien maar vooral genoten van deze prachtige rit. 

De Dirty Boar is een klassieker en absoluut eentje die het verdient om 

hoog op de “To Ride” lijst te staan van de fanatieke gravelaar. 

 

 

Hieronder enkele gegevens vanuit de Wahoo fietscomputer. 

Afstand: 165         Hoogtemeters: 2.460 

Bewegingstijd 9:12:06   

Totale tijd: 11:05:26 

Gemiddeld 17.7 Km/h    

Max:  66.6 km/h 

Calorieverbruik: 6775 

 
Frans en Mark Alleman. 
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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 oktober 2022 

   18 oktober   Mart Zijl 

   19 oktober   John Water 

   26 oktober   Jan de Raadt 

   26 oktober   Aart Slegh 

   31 oktober   Hans de Waard 

 

Verjaardagen november 2020 
   07 november   Richard Vreeker 

   18 november   Aart Hoogschagen 

   19 november   Jan Jansen 

   22 november   Ron Vink 

   24 november   Arend van Giffen 

   27 november   Tineke Water-Lammers 
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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/

