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       Alcmaria Victrix in het hartje van Noord-Holland voor gezellig fietsen!  
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               43e Jaargang nr 11, december 2022/januari 2023 
  

      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 : tel.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 februari inleveren voor 20 januari 2023 
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 2023              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, alweer de laatste uitgave van ons clubblad 2022, ik denk dat wel namens iedereen kan spreken dat 
we een prachtig fietsjaar achter de rug hebben. Een pracht van een zomer en mooie fraaie fietstochten, met als 
uitschieters de Alpentocht en de club driedaagse met zover ik weet geen valpartijen in clubverband. De 
Toercommissie is inmiddels ook weer bij een geweest en daarin is onder anderen de toerkalender voor 2023 
besproken. Ook het tekort aan voorrijders van de geplande tochten zijn aardig opgevuld, zodat niet te veel 
personen meerdere tochten op hun naam hebben staan.  
Theo van der Landen – Martijn Rouwen – Jaap Boersma - Dirk de Haan nemen 1 of 2 tochten voor hun rekening.                                                                                                             
Ook de rijsnelheid kwam ter sprake, voornamelijk als er te weinig deelnemers aanwezig zijn bij de A en B- ploeg 
om met 2 groepen op pad te gaan bij de lange geplande tochten. De meningen waren nogal verdeeld, van te snel 
of liever toch wat harder, persoonlijk vind ik dat er bij de geplande tochten toch ook wel een stukje gezellig en 
samenhorigheid thuishoort. De 
gemiddelde km vind ik dan 
ondergeschikt belang en wat maakt het 
nou uiteindelijk uit of je om 15.00 uur bij 
de finisch staat of een kwartiertje later. 
Ook gaan we samen met Toerclub Dok 
weer Noord Hollands Langste naar Den 
Helder organiseren en wel op zondag 15 
januari. Robert Makkus heeft al een 
oproep gedaan in de laatste nieuwsbrief 
en hopen dat er naast de vaste vrijwilligers er nog meer leden bereid zijn om wat hooi op de vork te nemen, 
aanmelden bij Robert of ondergetekende, bij voorbaat dank.                                                                                                                                                          
Ook heeft de leverancier van onze clubkleding zijn nieuwe mogelijkheden kenbaar gemaakt en zal dit allemaal 
laten verwerken in zijn website met zoals inmiddels bekend met een rechtstreekse link op onze site, helaas kwam 
ook de prijzen ter sprake, hij ontkomt er niet aan dat hij met deze tendens mee zal moeten gaan. Het 
winterfietsen gaat nog steeds goed, de opkomst is verdeeld over 2 groepen, vaak zo rond de 20 deelnemers, 
alleen op het moment van schrijven ontgaat me de lust wel met een – 2 en rijp op de weg en zullen vele toch wel 
eerst even achter de oren krabben om het karretje uit het schuurtje te halen. Helaas was het afgelopen jaar er 
een waar vrij veel leden, het zij zich persoonlijk op in directe familieverband met vervelende ziekte tot ernstig ziek 
zijn te maken hebben, zij zijn inmiddels allemaal benoemd in de vorige uitgaves.  Daar is onlangs Cor Zuiderduin 
bij gekomen, na bijna een jaar wachttijd heef hij een zware operatie ondergaan in Amsterdam en hij is nu thuis 
aan het herstellen. Cor van harte beterschap en een voorspoedig herstel. Bij deze wil ook namens Tiny het 
bestuur en de groepen bedanken voor de felicitaties en prachtige boeketten bloemen die wij voor ons 50-jarig 
huwelijk ontvingen. Verder wil ik alle vrijwilligers bedanken voor de inzet van het afgelopen jaar.                          
Tot slot wil ik ook namens de overige bestuursleden een ieder hele fijne kerstdagen en tevens een heel mooie 
jaarwisseling en alvast voor 2023 een heel gezond en sportief jaar toewensen. 
Hans. 

 
 

 

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-SA-NC 

http://journeytohispast.blogspot.com/2012/12/vrolijk-kerstmis-as-dutch-would-say.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Winterfietsen 2022 – 2023.  

Met ingang van woensdag 19 oktober zijn we weer gestart 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/ B -groep zal zo rond de 80 km 

bedragen en de C – 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 weer-omstandigheden 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 

aanmeldt voor een van de appgroepen.  

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

Dam tot Dam Fietsclassic 2022 – Theo en zoon Bart 

Na de versie van 2019 waarin we allebei maar niet met elkaar de tocht hadden gefietst, werd besloten om een 
volgend keer samen te fietsen. 
Toen 2020 en 2021 werden afgelast hebben we zelf in 
2021 een ritje georganiseerd naar Purmerend. Bram ging 
ook mee, Jeroen had te veel last van zijn rug. 
Maar de inschrijving voor 2021 werd doorgeschoven 
naar 2022 en Bart wilde nog steeds mee. Bram haakte 
wel af bij het idee van 150 km. 
Een week voor vertrek was al duidelijk dat er veel wind 
te verwachten was. Bart had nog zelfs een mogelijkheid 
van een double date door het Hoek tot Helder kitesurf 
festijn. Maar dat werd in de loop van de week 
afgeblazen wegens verkeerde wind richting. 
Een week lang verder geen contact met elkaar. Ik begon 
het somber in te zien nadat de voorspelling slechter en 
slechter werd. Zaterdagmiddag toch maar even gebeld 
of het nog door zou gaan en Bart klonk redelijk 
enthousiast…ja toch? Vooruit dan maar, stiekem had ik gehoopt dat ie ervan af zou zien. De club had de 
zaterdagtocht ook al afgeblazen en zondag zou nog erger worden. 
Dus 6 uur opstaan en toen was het nog droog, maar bij het inladen viel er al wat. Rond 7:00 arriveerde Bart en 
samen richting Amsterdam om in Noord de auto te parkeren. Onderweg nat maar fietsend naar de dam was het 
droog. In de auto zaten we elkaar niet bepaald moed in te praten …eerder van…. als we maar minimaal de IJ 
tunnel door zijn geweest. Ook ….we komen langs de Friese Poort (400 mtr van mijn huis) dan kunnen we met 
jouw auto terug naar Amsterdam om mijn auto op te halen…..of we kunnen daar en daar afsteken en dan hebben 
we wind in de rug…. 

Om 8:05 waren we op de Dam waar bleek dat er nog niet gestart was omdat de IJ tunnel niet was vrij gegeven. 
Dat duurde maar 10 min en toen zetten we ons in beweging. We zaten behoorlijk vooraan en waren in een 
groepje beland dat er de vaart in had. Na zo’n 25 km riep ik Bart dat het te hard ging (30km gem. bij forse 

tegenwind). We zijn toen, afwisselend op kop, verder met z’n tweeën 
gegaan wat eigenlijk ook leuker was omdat er meer contact mogelijk 
was. Ondertussen was de 1e forse regenbui al neergedaald. Tot de 1e 
stempelpost zou er nog een zware bui volgen. Bij de post koffie, 
krentenbollen en een Snelle Jelle naar binnen gewerkt. En omdat het 
toch wel lekker ging zouden we gewoon de route volgen, niks afsnijden 
of stoppen.Rond het 50km punt stonden daar zowaar een vriend van 
Bart en zijn vriendin met kleintje ons op te wachten om te zwaaien en 
supporteren!! En rond het 70km nog een verrassing; Katy, Jeroen, Sara 
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en Nina!! De kleintjes stonden wel een beetje raar te kijken bij het zien van onze outfit. Dit support gaf de burger 
moed en moraal!! 
Inmiddels waren we Schoorldam gepasseerd dus wind nu schuin in de rug. Tot de 2e stempelpost, 93km, zou het 
redelijk droog blijven. Daarna is het niet meer droog geweest. Inmiddels kwam Bart er achter dat 3x fietsen voor 
in totaal 90 km te weinig is voor een tocht van deze lengte en omstandigheden. Maar ik hoefde niet meer te doen 
dan een tandwiel achter groter te zetten. Hij bleef perfect volgen wat mij verbaasde. Ik was bang dat als zijn 
benen leeg waren het een moeizaam verhaal zou worden. Maar niet dus. 
In Edam moest ik nog een stootlek repareren maar dat werd een moeizaam verhaal met de inmiddels stram 
geworden handen. De sleutel, die in het achterwiel zit voor beide wielen, kreeg ik er niet uit. Onder gewone 
omstandigheden vind ik het al lastig maar nu lukte het niet meer. Gelukkig had ik in de reparatie bidon nog wat 
waarmee het wel lukte. En de bewoner van het huis waar we voor stonden bood een hogedruk pomp aan!!  Bart 
kreeg na deze pauze veel last van de kou. 
Bij de laatste stempelpost in Monnickendam, 132 km, kwamen ook de kortere afstanden langs en het leek erop 
dat heel veel mensen van de oorspronkelijk 4000 inschrijvingen niet gestart waren. Het was er te rustig. (in de 
krant las ik dat 1/3 van de lopers niet gestart waren). Vlug een banaan naar binnen gewerkt en plaspauze 
gehouden. Ook ik kreeg het koud dus gauw verder. Op weg naar de dam nog wel uitkijken voor de tramrails met 
de smalle bandjes. Na het voltooien een grijns en een hand…..we hebben het geflikt!!! 

Toch ook weer snel door naar de auto want met de laatste kms en een pont was de vaart eruit en koelden we 
verder af. Bij de auto wat droge kleren aangetrokken, fietsen op het rek een stoelverwarming aan! Na 100 mtr 
gestopt omdat de telefoon, banaan en fietspompje nog op de achterklep lagen. Tja dat hoort erbij. 
Klappertandend is het gelukt om thuis te komen. Ik ben in bad gaan liggen en Bart zou de haard aansteken om op 
verhaal te komen 

Het is een gedenkwaardige zondag geworden…. 

TCAV Collentocht 2023 – Ruud Bakker 

Ruim 10 jaar organiseren we vanuit TCAV een soort van collentocht. 

Het organiseren van een TCAV collentocht vergt onder andere veel 
tijd. Om ervoor te zorgen dat accommodatie en vervoer beschikbaar 
is moeten deze maanden tevoren worden geboekt. 
Met dit artikel in het clubblad en op de TCAV website willen we 
inventariseren of er voldoende belangstelling is voor deelname aan 
de TCAV collentocht 2023. 
Voor de samenstelling van de groep zou het mooi zijn als er ook 
dames mee gaan. 
Het evenement duurt ruim een week. De kosten bedragen, 
afhankelijk van de omvang van het evenement, tussen EURO 500,-- 
en EURO 600,-- 
Veel leden van TCAV hebben al een of meerdere keren deelgenomen aan de TCAV collentocht. Deelname aan de 
TCAV collentocht staat open voor alle leden van TCAV dus ongeacht je fiets kwaliteiten en fiets capaciteiten. Je 
hoeft niet perse een klimgeit te zijn om te kunnen deel te nemen aan de TCAV collentocht. Bij het organiseren van 
de TCAV collentocht houden we rekening met alle deelnemers. Informatie over de TCAV collentocht kan je bij mij 
inwinnen ook zou je bij de leden die al eerder hebben deelgenomen kunnen informeren naar de TCAV collentocht. 
Het is gebruikelijk dat voor het evenement plaats vindt er een aantal besprekingen worden gehouden. Een van de 

doelen van de besprekingen is dat deelnemers op democratische wijze vorm kunnen geven aan het evenement. 

De besprekingen hebben ook een informatief karakter. 

De TCAV collentocht biedt een welkome variatie op de vele vlakke ritten 
die we in Nederland rijden. De meeste leden van TCAV vinden het toch ook 
wel leuk om doelgericht te fietsen en trainen voor een speciaal 
evenement. 
TCAV leden die willen deelnemen aan de TCAV collentocht 2023 kunnen 
zich aanmelden bij Ruud Bakker. Telefoonnummers: 072 5126591 mobiel 
0682570004 e-mail adres: bow.bakker@upcmail.nl  

Aanmeldingen graag kenbaar maken voor eind februari 2023. 

mailto:bow.bakker@upcmail.nl
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MTB NH-Langste – 15 januari 2023 

Op 15 januari 2023 wordt de MTB tocht NH-Langste door TCAV en HRTC-DOK 
georganiseerd. Voor de organisatie van dit evenement zoek ik vrijwilligers die een uur als 
verkeersregelaar op verschillende oversteekplaatsen willen staan of op andere plekken op 
de route (in de duinen en op het strand) de deelnemers de juiste richting willen opsturen.  
Daarnaast zoeken we ook mensen die bij de start willen helpen bij de inschrijving en op de 
verzorgingsplaats bij Camperduin. Als iemand een campinggastoestel kan uitlenen of 
ervaring heeft met een benzine kooktoestel van Coleman hoor ik dat graag. 
En natuurlijk hebben we twee achterrijders nodig die laatste deelnemers begeleiden. 
Laat het mij weten of je kunt bijdragen. 
Robert  robertmakkus@gmail.com 

  

Deze foto van Onbekende auteur is 

http://hetkreatief.blogspot.com/2011/12/boze-kerstman.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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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 december 2022 
   04 december   Jan Schijf 

   05 december   Henri Balink 

   08 december   A. Kaandorp 

   16 december   Piet Brink 

   22 december   Jo Dekker 

   26 december   Karel Beckmans 

 

Verjaardagen januari 2022 
   1 januari     Jan Dekker 

   1 januari     Piet Koster 

   8 januari     Andries Jelsma 

   9 januari     Mirjam Hoogeterp 

   10 januari   Toon Brouwer 

   13 januari   Jolanda de Klerk 

   15 januari   Henk v.d. Veer 

   24 januari   Piet v.d. Terp 

   26 januari   Theo v.d. Landen 

 

  

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-NC-ND 

https://zoomgraf.blogspot.com/2012/11/trineos-con-papa-noelnavidadpng.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/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/

