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Gezocht: Nieuwe voorzitter voor TCAV

Beste leden,
Met de algemene ledenvergadering nog in mijn hoofd, moet ik zeggen dat ik persoonlijk niet helemaal tevreden was met de afloop van deze vergadering.
De vraag is natuurlijk gaan wij het komend fiets seizoen in zonder voorzitter?
Willen wij dat?
U zult begrijpen dat er werkzaamheden zullen achter blijven die gedaan moeten worden en toch niet gedaan
zal worden. Dan weet u in ieder geval de oorzaak.
Zoals u ziet is het gelukt om de tweede clubkrant uit te brengen, met dank aan Jack Narold.
Jack heeft zich opgeworpen om zowel de redactie als de eindredactie te gaan doen van het clubblad en
nieuws brieven. Het is nl zo dat Anton van Nimwegen er definitief een punt achter heeft gezet.
Wel onverwacht of eigenlijk ook weer niet, hij heeft heel wat jaren er aan getrokken, het valt niet mee om
elke keer weer ons clubblad te laten verschijnen.
Anton namens het bestuur alsnog bedankt voor al die jaren.
Neemt niet weg dat het bestuur versterking moet krijgen van minimaal 2 mensen.
A. voor het PR beleid en om Narold bij te staan
B. versterking voor het bestuur.
De oproep is duidelijk laat mij verassen met een volle E-mail box. Heerlijk lijkt mij dat.

Wim Westphal (secretaris)

12 mei Toerprogramma 2015
Hierbij wil ik de toerfietsers van Alcmaria Victrix uitnodigen voor de vergadering over het toerprogramma
van 2015. Dat houdt in dat het toerprogramma van 2015 weer op papier moet worden gezet, zodat we weer
kunnen genieten van mooie clubritten volgend jaar.
Als u een leuk idee heeft voor een nieuwe rit of als u graag een rit wil overnemen, horen wij dat graag tijdens
deze vergadering. Ook leden die een tocht hebben of willen veranderen kunnen dat deze avond kenbaar maken, daarom is het van belang dat u deze avond bijwoont.
Tijdens het opzetten van een tocht, een clubrit of een vrije toertocht kunt u altijd op steun of advies rekenen
van de mensen van de club. Dus de toercommissie ziet u graag op deze avond om het toerprogramma 2015
weer samen te stellen het horen graag uw mening hierover.
Graag zien we u dan op deze datum voor de vergadering in het Sportpaleis!
Maandag 12 mei 2014
Aanvang: 19.30 uur
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De Toercommissie
Huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement (concept) is vernieuwd en is verkrijgbaar bij het bestuur. Eventuele veranderingen of aanvullingen worden als supplement weer bijgevoegd in het nieuwe jaar. Het oude reglement ligt ter
inzage bij de secretaris.

De kop is er af – Truus de Maaré.
De eerste clubrit op de zaterdag is gereden. Beetje koud nog bij de start maar dat ging al
gauw beter. De opkomst was niet zo groot maar alah, er werd gefietst. De ene groep van
Hans vertrok zo ongeveer met zo,n 15 man schat ik, en onze groep met Menno en Jack
aan kop met zijn elven. Onze voorrijder Rob was wel aanwezig in de kantine maar die
had ’s morgens om half 8 drie druppels regen gezien en besloot toen maar om niet te fietsen. Kwam ook nog
bij dat hij net een paar dagen terug was van een maand lange vakantie, dus van fietsen was niet veel gekomen. Gelukkig had hij een uitstekende vervanger aan Menno. De mannen hebben het keurig gedaan. Zoals
de voorgaande jaren was de eerste rit naar Bianca in Oterleek. Daar kwam de geur van warme appeltaart je
al bij de deur tegemoet. Ze had het allemaal uitstekend voor elkaar. De twee groepen kwamen vlak na elkaar
binnen, dus dat was gezellig. Robert B, die thuis bij aanvang een lekke band had kwam alleen om half 11
naar de koffiestop toe. Even had ik nog gedacht dat Rob ook nog op het slimme idee was gekomen om toch
maar gauw zijn fietskleren aan te trekken en rechtstreeks naar Bianca te fietsen.
Na de koffie zijn we met een ommetje weer terug naar de wielerbaan gefietst. Deze keer waren we ook nog
bijna compleet bij aankomst. Willem en ik zijn met Aart meegefietst naar Heiloo en via Egmond naar huis.
Wij zijn aan het trainen voor een tocht naar Meppen van 180 kilometer. En dat moet al in
April gebeuren.
De tocht met de mannen was precies 60 km van baan tot baan. Een mooie start zo voor de
eerste keer.
Verder hebben we natuurlijk ook nog de jaarvergadering gehad. Ook
daar was de opkomst minder dan vorig jaar. Er is helaas geen nieuwe
voorzitter opgestaan. Na overleg met de penningmeester is besloten dat de clubkleding voor
half geld de deur uit mag. De week erop, op vrijdagavond zijn daar heel veel leden op af
gekomen. Dus heel wat kleding de deur uit.
Verder werden de clubkampioenen bekend gemaakt. Dit maal was het Hans Bos die bij de
mannen kampioen werd. En bij de vrouwen was er totaal geen concurrentie. Hoeft jullie dus niet te vertellen
wie dat geworden is. Er werden verder nog prijzen uitgereikt voor het aantal kilometers die men had gereden.
Ook werd Willem Tolman nog bedankt met een cadeaubon voor het voorzitterschap.
Om half 11 besloot Willem, de ex-voorzitter, dat de rondvraag afgelopen was en we aan de borrel konden
beginnen. Het was weer een gezellige avond.

Driedaagse 2014
Dames en Heren,
We gaan alsnog een Driedaagse organiseren, in eerste instantie
hebben we hem afgelast omdat we de deelnemers aantal te
weinig vonden plus daar bij een aantal onder voor behoud
maar tijdens de jaarvergadering kwamen hier diverse reacties
op van o.a met 12 personen kan het toch ook leuk zijn en toen
na afloop Karel ons voorstelde om zijn bestelauto te gebruiken
voor het vervoer van tassen en eventueel wat reserve materialen wel met de suggestie dat er een aantal deelnemers bij toerbeurt zo’n 40 à 50 km in de auto plaats nemen wat tevens inhoud dat we de kosten konden drukken.
Dit alles zo te hebben aangehoord maakte ons eigenlijk best wel weer enthousiast en we hebben inmiddels
weer tweepersoonskamers gereserveerd, net als in eerste instantie bij Hotel van der Valk in Nuland Brabant
tussen Den Bosch en Oss en wel op 29/30 en 31 Augustus.
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We rijden het in toer tempo, en in een ploeg.
De afstanden zijn Dag 1 : Heen weg 160 km.
Dag 2 : Zaterdag rondrit Brabant niet meer dan 140 km.
Dag 3 : Terugweg 160 km.
De afstand op zowel de vrijdag als zondag zou wat korter kunnen maar dan rijden we grotendeels langs het
Amsterdams Rijnkanaal en langs de Vecht en stukjes dijk in het land van Maas en Waal lijkt ons toch veel
leuker.
De auto blijft in principe de 2de dag bij het hotel maar mochten er deelnemers zijn die de afstand toch te pittig vinden dan zouden zij in onderling overleg de auto kunnen gebruiken.
De kosten van deze drie dagen zijn 189 Euro daarvoor krijgt u twee overnachtingen bij Hotel v/d Valk inclusief twee keer ontbijt en diners en onderweg drie x koffie/gebak en 3 x een lunch het overige gebruik is
voor eigen rekening.
Lijkt u dit alles wat, meld u zich dan aan via de mail of telefoon voor 14 april dit in verband met het eventueel bijboeken of afmelden van de door ons gereserveerde kamers.
Vriendelijke Groet.
Hans en Paul
j.hansbos@live.nl of 0725400648

Kilometerregistratie tot en met 2013

NAAM
AANHOLT A. VAN
AARSEN JORIEN
ADELBERG VAN
ADRICHEM C
AL W.
BAKKER R
BIJL J.G. VAN DER
BIJPOST T
BIREKOVEN R
BLEIJENDAAL C.H.E.
BOEK R.
BOORDER KAREL DE
BOS H.
BREED C.
DEKKER J.P.
DOES P.
DOUMA A.J.
ENGELSMAN J.A. DEN
GROOT T. DE
HOEK M.
HOOGERWERF P.
HOOGSCHAGEN
HOOP R.R. DE
HOOP-SPAAN Y. DE
HORSTEN P.H.
JANSEN J.
KAAY J.J.
KLIFFEN C.
KLOP R.
KORSMAN H.
KRAMER B.

Totaal 2013
455,661
95,935
63,566
12,666
45,182
67,865
135,894
52,797
20,151
60,125
350,142
40,142
101,077
35,891
312,776
87,460
92,634
140,840
173,864
25,569
52,507
60,999
264,700
0,000
84,576
58,853
104.600
0,000
64,857
0,000
0,000

zomer
11,771
2,082
4,867

winter
0,239
1,266
0

0
8,030

0,221

2,054
3,600
3,696

KROM S.C.
KROM-LIGHTHART LIDA
KUILBOER N.
LAAT P.N. DE
MAARE TRUUS DE
MAKKUS R
MALLANT R.
MEEL P. VAN
MEEREBOER G.
MIK C.
MOLENAAR J.C.A.
NAROLD J.
NIMWEGEN A.P.B. VAN
POL D. VAN DER
RAADT J.G.M. DE
RASCH B.
ROOS K.
RUITER K. DE
SCHNEIDER H.
SLEGH A.
SLUIS H. VAN
SLUIS V.-KLEEF V. M
THEURER H.
TOLMAN W
TURKSTRA J.
VEER H. VAN DER
VINK R.
WAARD H. DE
WINDER H.L.
ZIJL M. E.
ZOON J.

0,223
1,350

12,706
2,104
11,400
4,700
10,200
6,680
12,204
11,056
6,800

2,976
0,274

1,300

2,285

5,312
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66,884
39,519
317,413
159,625
75,062
35,418
93,886
61,573
103,155
71.400
60,822
59,655
152,531
18,462
114,635
44,795
45,183
0,000
72,014
147,445
23.320
29.670
149,565
13,835
124,305
181,256
31,419
2,000
128,799
149,236
48,865

3,204
3,472
9,005
6,150
7,900
6,932
1,692
5,832
2,000
3,440
5,800
7,137
0,000
4,000
6,778
4,419
4,000
8,040

5,060
4,708

1,767
0,370
5,161
0,400
3,273
2,000
0,370

0,300

0,000

5,571
1,600
2,000
4,360
0,000

0,704
0,700
0,265

MEMORANDUM Dick (Doede Gerben) de Boer geb.29-03-1932 overleden 01-04-2014
Als toerfietser kwam ik Dick de Boer tegen in 1978 toen hij samen met een groepje medetoerfietsers deelnam aan de door Le Champion georganiseerde Ronde van Nederland; een fiets-4-daagse van 1000 km. Ik
was een zgn. achterrijder en zij hadden iemand in de groep met een knieprobleem en zodoende trokken wij
achterrijders de hele dag met hen op. Eén van de groep was Don Vossenaar die me onderweg vertelde dat er
een fiets-toerclub in Alkmaar in oprichting was en deze zou meteen maar een 3-daagse van 3 X 250 km naar
Limburg organiseren. Dat werd “de Holland-Mergelland-toer”. Ik kreeg alvast een uitnodiging om mee te
gaan.
Dick trad nooit op de voorgrond, maar was wel één van de grondleggers van deze tocht.Samen met
Don, stippelde hij per auto het parcours uit en legde de overnachtingen vast Eerst nog via de ouder- wetse
Jeugdherberg Beegden, met het café van Joep ernaast voor een goed biertje. Later werd dat veel beter bij
Ome Piet in Nunhem. De HMT werd 10 jaar georganiseerd en Dick was er altijd bij!
Tussentijds zorgde Don voor een kledingsponsor, t.w. “OTOMAX automaterialen” tbv de vaste groep waar
zaterdags/wekelijks minimaal 200 km mee werd gefietst; zoals de 11-steden in Friesland van 220 km, een
Rondje IJsselmeer 300 km. Dick deed het geruisloos. OTOMAX werd wel een clubje in de club en daar was
niet iedereen gelukkig mee. Maar de OTOMAX-ploeg leverde wel altijd de voor- en achterrijders, verkeersregelaars en Dick reed altijd voorop wind of geen wind en dito met regen! De ploeg bleef steeds bij elkaar,
vooral omdat Dick vreselijk goed kon voorrijden en in de wind kon fietsen zodat de deelnemers/sters daarvan optimaal konden profiteren.
De club organiseerde ook een 2-daagse 450 km n/Haaksbergen en Dick stelde voor die in één dag te gaan
rijden. Het werd de Alkmaar-Duitse grens v.v. met een start op een vrijdag avond (omstreeks de langste dag)
24.00 uur ’s nachts en een terugkeer 18 à 19 uur later op de Wielerbaan. Deze tocht werd ook 10 X georganiseerd en Dick deed alle 10 X mee en reed elke tocht natuurlijk uit.
Zijn vrouw Mary stond ook altijd aan de finish op hem te wachten!! Zij was trots op haar man.
We werden een jaartje ouder, de ploeg viel uiteen en de trek in grote ritten nam af. Ook Dick bouwde wat af,
maar ging nog altijd met de zgn. Zondagsploeg mee tot hij steeds meer last van zijn heup kreeg. Ging daarmee het ziekenhuis in, maar de plaatsing van een nieuwe heup werd uitgesteld, wegens een kleine tumor in
zijn heup. Die werd bestraald (niet helemaal goed), maar kreeg de nieuwe heup toch. De pijn was weg, maar
kwam helaas toch weer terug en een lijdensweg volgde. Veel ziekenhuisbezoek/opnames en Dick bleef maar
last houden. Tot de pijn voor hem ondragelijk werd en hij via het MCA(pijnkliniek)naar de revalidatieinrichting Magnushof in Schagen werd overgebracht. Tenslotte werd hij verleden week overgeplaatst naar
het Hospice Alkmaar, waar hij na enkele dagen overleed. Ik houd zeer goede herinneringen aan hem. Dick
bedankt voor alles en rust zacht.
Robert Boek
N.B. Na afloop van de ceremoniële plechtigheid in het Crematorium te Schagen werden de aanwezigen
(en dat waren er velen) getrakteerd op een petit-four voorzien van het embleem van onze toerclub
Alcmaria Victrix. Deze waren gemaakt door de kleinzoon van Dick, die een aankomend banketbakker is.
Hieruit moge blijken dat onze toerclub een zeer groot deel van de vrijetijdsbesteding van Dick heeft
uitgemaakt.
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Inschrijven voor een 3-Daagse of een Meerdaagse
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Nieuwsbulletin januari 2014
Weekje Franse Alpen / Provence 2014

Auteur: Ruud Bakker.
Het is begin januari 2014, mijn racefiets staat, na een
grondige winterbeurt van Nico Kuilboer, nog maar net
op zolder. Echter de dagen gaan alweer lengen en de
winter in Nederland moet nog gaan strengen. Het
schaatsen is nog volop aan de gang en de Winterspelen
in Sotsji, waarvan de kosten door Poetin via het verhogen van het tarief voor aardgas voor de volle 100% aan
ons Nederlanders worden doorberekend, moeten nog
beginnen. De winterspelen in Sotsji zijn dus voor de Nederlanders een sigaar uit eigen doos. Toch begint het
wielergevoel al weer een beetje te kriebelen. De toercommissie van TCAV heeft voor het jaar 2014 weer
prachtige tochten op het programma staan. Naast de
prachtige TCAV clubritten en vrije toertochten, die bij
mij voorrang hebben boven alle andere toertochten, rijden we meestal ook toertochten als: ronde van NoordHolland, Teutoburgerwaldtoer, Waalse Pijl, Ardennentrip en de Mh2d. Het absolute hoogte punt en de uitdaging voor 2014 wordt het weekje Franse Alpen / Provence 2014.
In 2014 gaan we in de derde week van juni dus van 14
juni 2014 tot en met 22 juni 2014 naar Savines Le Lac in
Frankrijk. Een aantal mensen hebben zich al aangemeld
voor dit werkelijk schitterende evement. Op dit moment
zijn er nog een aantal plaatsen vrij om mee te gaan naar
de Franse Alpen / Provence. Harm is druk doende om
voor 7 dagen prachtige tochten op papier te zetten.
Vanuit onze verblijfplaats Savines Le Lac liggen tal van
Alpen cols op fietsafstand. Om een goede impressie te
krijgen van het weekje Franse Alpen / Provence 2014
verwijs ik naar het clubblad nummer 5, juli / augustus

2013 waarin een aantal deelnemers van vorig jaar hun
ervaringen hebben opgeschreven. Hiervan is een artikel
in het clubblad gepubliceerd onder de naam: “Week
Franse Alpen Provence 2013”.
De kosten voor het weekje Franse Alpen / Provence
2014 zullen tussen de € 300 en € 400 bedragen. Nogmaals zijn er op dit moment nog enkele plaatsen vrij.
Indien u interesse heeft voor het weekje Franse Alpen /
Provence 2014 kunt u zich bij mij, Ruud Bakker, aanmelden. De nog vrije plaatsen zullen worden toegewezen
volgens het principe: “wie het eerst komt wie het eerst
maalt”. Deelname aan het weekje Franse Alpen / Provence 2014 staat open voor leden uit alle geledingen
van onze vereniging en het zou een pure misvatting zijn
te denken dat het weekje Franse Alpen / Provence 2014
uitsluitend voor mensen uit de snelle ploeg is.


Hebt u interesse in een weekje Franse
Alpen / Provence of wilt U meer informatie over het TCAV evenement, meldt
u zich dan bij Ruud Bakker.

bow.bakker@upcmail.nl



Duinrandtochten op zaterdag 26 april (Koningsdag) v/h Alkmaar - Wassenaar
Vorig jaar verkenden Jack Narold en ik meerdere keren de (kortere versie van de) Duinrandtocht.
Dat gaan we deze week ook weer doen.
De komst van kleinzoon Dillon uit Californië op 25 april weerhoudt mij er echter van om de kortere versie ook weer
daadwerkelijk voor te gaan rijden. Mijn vrouw en ik laten Dillon op Koningsdag graag al het leuks ervaren dat Bergen via de Oranjevereniging de kleintjes te bieden heeft. Gelukkig vond ik Anton van Nimwegen bereid mijn (voorrij)taak over te nemen. De start is tussen 7.30 en 8.00 uur. De langere tocht naar Wassenaar v.v. telt ongeveer 145
km en de kortere versie via de sluizen en (koffie in) Spaarndam bijna 90 km.
Hierbij wens ik alle deelnemers aan de Duinrandtochten van dit jaar een plezierige fietstocht toe en ook een mooie
(verdere) Koningsdag.
Piet Hein
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TC Alcmaria Toerkalender 2014
TOERPROGRAMMA MEI 2014
Datum Naam van de tocht
Za 03 Oranjetocht
Zo 04 De zondagploeg
Zo 11 De zondagploeg (Moederdag)
Za 17 Voorjaarsklassieker
Zo 18 De zondagploeg
Zo 25 De zondagploeg
TOERPROGRAMMA JUNI 2014
Datum Naam van de tocht
Zo 01 De zondagploeg
Za 07 Markerwaardtocht (korte versie)
Za 07 Markerwaardtocht
Ma 09 De 2e pinksterdagloeg
Za 14 RABO SPONSOR TOCHT
Zo 15 De zondagploeg (Vaderdag)
Za 21 Rondje haarlemmermeer
21 tot 28 juni - Alkmaar - Straatsburg
Zo 22 De zondagploeg
Zo 29 De zondagploeg

Soort

Afstand

Starttijd

€

Stempeltafel

Cr
Cr
Cr
Cr
Cr
Cr

120 km
Ntb
Ntb
160 km
Ntb
Ntb

8.00
9.00
9.00
8.00
9.00
9.00

2.00
1.50
1.50
2.50
1.50
1.50

Andre P./ Hans B.

Soort
Cr
VTT
VTT
Cr
MAXIMAAL
1 10 LEDEN
Cr

Afstand
Ntb
110 km
180 km
Ntb
10 LEDEN
Ntb
140 km
± 570 km
Ntb
Ntb

Starttijd
9.00
7.00 - 7.30
7.00 - 7.30
9.00
(300 € vóór
de
9.00

€
1.50
2.00
2.50
1.50
Clubkas)
1.50
2.00
Nvt
1.50
1.50

Stempeltafel
Cees/Peter
Rob K./Jan D.
Ronald/Wim T.
Cees/Peter
Bestuur
Cees/Peter
Hans B./Anjo?
Anjo/Willem/Dré
Cees/Peter
Cees/Peter

Cr
Cr
Cr
Cr

Za 14 - 22 juni Savine Le Lac in Frankrijk Cr
TOERPROGRAMMA JULI 2014
Datum Naam van de tocht
Za 05
Wieringertocht (korte versie)
Za 05
Wieringertocht
Zo 06
De zondagploeg
Za 12
De Aart Slegh Texeltocht (+ boot)
Zo 13
De zondagploeg
Zo 20
De zondagploeg
Zo 27
De zondagploeg

Soort
VTT
VTT
Cr
Cr
Cr
Cr
Cr

8.00
Nvt
9.00
9.00

± 400 km

Afstand
80 km
140 km
Ntb
170 km
Ntb
Ntb
Ntb
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Starttijd
7.30 – 8.00
7.30 – 8.00
9.00
7.45
9.00
9.00
9.00

Nvt

€
1.50
2.00
1.50
2.50 +
+ pont
1.50
1.50
1.50

Cees/Peter
Cees/Peter
André P./Nico K.

Cees/Peter
Cees/Peter

Ruud Bakker

Stempeltafel
Anton/Rob K.
Peter de L./Cees A.
Cees/Peter
Peter d./Willem d.M
Cees/Peter
Cees/Peter
Cees/Peter

Mooi en goed materiaal én perfect
afgesteld is de basis voor elke goede prestatie.
Dit doen we in 2011 al 25 jaar.
Dus kom eens naar onze winkel en
maak kennis met ons uitgebreide
assortiment!
Tot ziens in Petten

Ir v/d Banstraat 14 Petten
T: 0226-381367, E: info@beukersbikecentre.nl
www.beukersbikecentre.nl

A Bike Behind The “Dijk”
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