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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; aanmelden bij de redactie

Contributie 2014
Hoofdlidmaatschap (incl. NTFU)
Elk volgend gezinslid
NTFU lid bij andere vereniging
Jeugdleden t/m 17 jaar

Lid worden?
Bel het
Secretariaat

: € 46,00 per jaar
: € 30,00 per jaar
: € 20,00 per jaar
: € 22,50 per jaar

072- 5333527

Aanmelden nieuwe leden: zie de website en download het inschrijfformulier of bel de ledenadministratie

Kijk regelmatig op onze website voor de actuele informatie van dit moment!!
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Gezocht: Nieuwe voorzitter voor TCAV

Van de ziekenboeg
Hallo allemaal,
Gisteren was de laatste van de 35 bestralingen.
Het aanzicht van mijn keel ziet er niet fraai uit, lijkt veel op een verbranding.
Op 9 juli constateerde Dr. Uppelschoten bij een inwendig kijk onderzoek dat de tumor op mijn stemband was
verdwenen. De bijwerkingen zijn nu bepaald onprettig, vooral het eten is een ramp, ik heb de nijging om water nog
te kauwen. Gebruik 8 Paracetamol en 6 Ascal poeders (beide het max. wat er voor staat) tegen de pijn. Desondanks
ben ik slechts 1 kg afgevallen, met dank aan de goede begeleiding van het MCA.
Slapen gaat gelukkig goed, inclusief middag tuk van 1 uur. Verder functioneer ik redelijk normaal.
De deskundigen verwachten dat ik over 2 maanden vrij ben van deze medicijnen,
die ik zelf naar behoefte moet afbouwen. De andere bijwerkingen zijn meer dragelijk.
Ik blijf 5 jaar onder controle. Fietsen met de club zit er dit jaar wel
niet meer in.
De hartelijke groeten van Vok Bakker.

Driedaagse 2014
Beste clubleden,
Zoals jullie wellicht gehoord hebben ben ik begin juni op een glad
Frans bospaadje uitgegleden en heb daarbij een been gebroken. De
heren Franse medici vonden de schade zodanig dat zij hebben
geadviseerd een prothese te plaatsen. Omdat die na 2 weken weer uit
de kom schoot wil het herstel niet zo vlotten.
Wat wel verschrikkelijk motiveert om snel te herstellen zijn de vele
kaartjes, telefoontjes, het mooie fietsshirt, de attenties en natuurlijk de
bloemen die Truus en Willem namens jullie kwamen brengen. Ik wil
jullie daarvoor heel hartelijk danken, Vooralsnog zit fietsen er niet in, maar wie weet zien we elkaar volgend jaar
weer op de fiets.
Sportieve groet en wees voorzichtig! - Paul van Meel

Mededelingen van het bestuur
Een aantal leden heeft op zaterdag 14 juni mee gefietst met de RABO-sponsorfietstocht.
Inmiddels hebben wij de beloning van 300 euro voor onze clubkas ontvangen.
Bedankt, RABObank!
En natuurlijk de leden die hebben mee gefietst: ook bedankt!
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Driedaagse Nuland in Brabant
Van 29 t/m 31 augustus fietsen 12 leden van onze vereniging de Driedaagse 2014. We wensen ze een mooie tocht,
met veel zon en weinig regen. Het verslag leest u in de volgende clubkrant.
Op 18 augustus is de maandelijkse vergadering van het bestuur. We hebben één zomermaand overgeslagen, maar
vanaf deze maand is het weer de gebruikelijke gang van zaken. Als u iets heeft waarvan u vindt dat het bestuur dat
moet bespreken, meldt dat dan per post, telefoon of e-mail bij onze secretaris Wim Westphal!

Trees Waslander
Op 31 mei jl overleed Jaap Waslander's vrouw Trees onverwachts. Zij is 78 jaar geworden.
Op 6 juni, de dag vòòr haar crematie, bracht ik namens alle leden van TCAV een mooi rouwstuk bij Jaap thuis. Het
bestond uit witte en rode rozen. Hij was, om zijn eigen woorden te gebruiken, erdoor geroerd. We hebben die
middag nog uitgebreid met elkaar zitten te praten. We waren beiden gymnastiek-leraarcollega's en bovendien heb
ik jarenlang bijna naast zijn dochter met haar gezin gewoond.
Jaap zelf kwam, toen ik bij hem op bezoek was, nota bene in z'n Alcmariashirt naar me toe. Hij kwam net terug van
een klein fietsommetje en vertrouwde me toe dat hij zeker regelmatig zal blijven fietsen, alleen in een iets rustiger
en eigen tempo. Jaap, we wensen je nogmaals heel veel sterkte toe.
Namens alle leden, Piet Hein.

Rabo Westfriesland Wielerklassieker 13 september aanstaande!!
Fiets en Geniet in de parel Westfriesland!
Toerfietsers opgelet! Laat je de kans op een van de mooiste fietstochten in Nederland niet ontglippen.
Wederom organiseren onder auspiciën van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) op
zaterdag 13 september 2014 de toerclubs Alcmaria Victrix, de West-Friese Toer Club en de Toerclub Grootebroek
de Rabo Westfriesland Wielerklassieker.
Deelnemers van vorige jaren zijn uiterst te spreken over de prachtige routes en de gelikte organisatie. Westfriesland
heeft heel veel te bieden. De parel bij uitstek is de Westfriese Omringdijk waar de routes voor een deel over gaan.
Vanwege de variatie gaan de routes ook door het binnendijkse gebied met zijn prachtige stolpboerderijen en de
windmolens. Westfriesland is daarmee een uniek plaatje.
Er is een keuze uit drie routes van 70, 105 en 140 km met voor elke route een keuze uit een start en finish vanuit
Alkmaar, Blokker of Grootebroek. Voor NTFU-leden biedt de organisatie een korting van € 2,00 aan.
Voorinschrijven en betalen via iDeal is via www.rww.nu tot 1 september 2014 mogelijk. Op de dag zelf inschrijven
kan ook. De vertrektijden en inschrijfgelden staan op de website vermeld. De organisatie biedt op de startplaats
Grootebroek Scan&Go aan.
Vanwege de uitstekende organisatie en de perfecte entourage heeft de NTFU deze klassieker twee sterren toegekend.
Dat is een belangrijk kwaliteitssymbool. Dus beste toerfietsers, laat deze kans op een fantastische dag niet liggen en
DOE MEE!

Beste clubgenoten,
Op zaterdag 13 september organiseert Alcmaria in samenwerking met de toerclubs Groottebroek en
West Friesland voor de 3e maal de Rabo Westfriesland wielerklassieker.
Jan Geert van der Bijl en ondergetekende zijn hier alweer ruim een half jaar mee bezig om een en ander voor te
bereiden . De afgelopen jaren heeft een kleine groep leden ons geholpen om die dag tot een succes te maken,maar dit
jaar zijn een aantal van deze mensen verhinderd.
We hebben dringend assistentie nodig bij deze klus.
Wat moet er allemaal gebeuren:
-Op vrijdagmiddag/avond 12 september moet er een gedeelte van het traject worden uitgepijld
-Er moet een inschrijftafel worden bemand op de dag zelf (zaterdag 13 september)
-Er moet een bevoorradingspost worden bemand.
-Na de tocht, op zaterdagmiddag moeten de pijlen weer worden opgehaald.
Dit zijn de belangrijkste werkzaamheden.
Het is van groot belang dat we als vereniging dit goed uitvoeren , want deze tocht wordt door de RABO bank
gesponsord en de NTFU kijkt over onze schouders mee of we de 2 sterren die deze tocht heeft gekregen na het goede
organiseren in de vorige jaren waar kunnen maken.
Wil je ons helpen om dit weer tot een succes te maken laat mij dat dan zo snel mogelijk weten
via de mail of telefoon. 06-30212199. Bij voorbaat dank, Willem Tolman.
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TOERPROGRAMMA AUGUSTUS 2014
So Afstand
Datum
Naam van de tocht
or 160 km
Za 02
Kanalen en rivierentocht
Cr
tCr Ntb
Zo 03
De zondagploeg
Zo 10
De zondagploeg
Cr Ntb
Zo 17
De zondagploeg
Cr Ntb
Za 23
Haarzuilenstocht
Cr 160 km
Zo 24
De zondagploeg
Cr Ntb
Vr 29
Driedaagse (29 aug. T/M 31 aug.) Cr
Zo 31
De zondagploeg
Cr Ntb
TOERPROGRAMMA SEPTEMBER 2014
So Afstand
Datum
Naam van de tocht
or Ntb
Zo 07
De zondagploeg
Cr
t 70 KM
VT
Za 13
RWW
TVT 105 KM
Za 13
RWW
T 140 KM
VT
Za 13
RWW
T Ntb
Zo 14
De zondagploeg
Cr
VT 140 KM
Za 20
Durgerdamtocht
T Ntb
Zo 21
De zondagploeg
Cr
Zo 28
De zondagploeg
Cr Ntb
TOERPROGRAMMA OKTOBER 2014
So Afstand
Datum
Naam van de tocht
or Ntb
Zo 05
De zondagploeg
Cr
t Ntb
Zo 12
De zondagploeg
Cr
Zo 12
INLEVEREN TOERBESCHEIDEN
Za 18
Sluitingstocht
Cr 90 KM
Zo 19
De zondagploeg
Cr Ntb
“LAATSTE DAG” INLEVEREN TOERBESCHEIDEN
Zo 19
8.30
– 11.30
EINDE VAN HET
ZOMERSEIZOEN
2014
PROGRAMMA NOVEMBER 2014
So Afstand
Datum
Naam van de tocht
or
Za 22
Snerttocht
Cr ± 40 KM
t

Starttijd
8.00
9.00
9.00
9.00
8.00
9.00
Nvt
9.00

€
2.50
1.50
1.50
1.50
2.50
1.50
Nvt
1.50

Stempeltafel
Wim de M/Jack N.
Cees/Peter
Cees/Peter
Cees/Peter
Paul v. M/Hans Bos
Cees/Peter
Paul/Wim W./
Cees/Peter

Starttijd
9.00
9.00 – 11.00
9.00 – 10.30
8.00 – 9.30
9.00
7.30 - 8.00
9.00
9.00

€
1.50
5.00
8.00
10.00
1.50
2.00
1.50
1.50

Stempeltafel
Cees/Peter
Diverse verenigingen
Diverse verenigingen
Diverse verenigingen
Cees/Peter
Peter D./Rob K.
Cees/Peter
Cees/Peter

Starttijd
9.00
9.00
8.30 – 11.30
9.00
9.00
8.30 – 11.30

€
1.50
1.50

Stempeltafel
Cees/Peter
Cees/Peter
Bestuur
Bestuur
Cees/Peter
Bestuur

Starttijd

€

10.00

Ntb

N.V.T.
1.50

Stempeltafel
Bestuur

ER WORDT OP TOERSNELHEID GEFIETST
“ A–groep zaterdagochtend”
Uitgaande van een minimale rijsnelheid van 29 km
“ B–groep alle overige tochten”
Uitgaande van een minimale rijsnelheid van 27 km
“ C–groep alle overige tochten”
Uitgaande van een minimale rijsnelheid van 25 km
In de maanden juni, juli en augustus is de starttijd op zaterdag voor de A-B en C groep om 8.00 uur.
Voor de geplande tochten gelden de tijden volgens het toerprogramma

Als je hoofd is verbonden met je hart
kunnen je handen en voeten
de meest wonderlijke dingen doen.
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Besturen
Je bent lid van een club waarmee je veel (plezier) beleeft. Dan breekt er een moment aan dat het tot je
doordringt dat eigenlijk elk lid zijn steentje moet bijdragen om je cluppie in stand te houden.
Bij de Fiets Toer Club Alcmaria Victrix leeft dat besef gelukkig bij heel veel leden. Op die leden kan ook
bijna altijd zonder problemen een beroep gedaan worden.
Zo’n 6 jaar geleden zocht het toenmalige bestuur (bestaande uit Klaas Roos voorzitter, Anton van
Nimwegen secretaris, Peter Does penningmeester en Rob Klop lid+verantwoordelijk voor het zomer- en
winterprogramma) naar uitbreiding; een oneven bestuursaantal beslist nu eenmaal makkelijker dan een
even aantal.
Ik werd netjes benaderd door Klaas Roos en omdat m’n verplichte werkzame tijd in 2008 eindigde vond ik
dat ik geen nee kon zeggen. Alle maandelijkse maandagavond bestuursvergaderingen die ik vanaf die tijd
meemaakte verliepen plezierig en met respect voor elkaars mening. En zo hoort het ook. En na ruim een
jaartje meelopen draaide ik officieel mee.
Samen met Rob vorm ik dus de toercommissie. We proberen ruim van tevoren en in overleg met veel
enthousiaste leden een mooi zomer- en winterprogramma samen te stellen.
In de praktijk van “het besturen” blijkt het noodzakelijk dat iemand van de toercommissie ook in het
bestuur zit; in ons geval doen we dat dus alletwee.
Rob gaat volgend jaar stoppen met zijn funkties bij Alcmaria. Ik zie er tegenop om dan nog een jaar de
“toercommissiekar” alléén te moeten trekken!
Mijn leven is ondertussen ook veranderd (kleinkinderen!) en het toerfietsgebeuren met TCAV staat niet
meer voor me op de eerste plaats. Ik denk nog steeds mee over alles wat in de club ter tafel komt, maar
ik voel dat ik, na er ingegroeid te zijn, er nu wat uitgroei. Ik begin er naar te verlangen weer alleen maar
lid te worden met een geringer takenpakket.
Officieel duurt mijn termijn nog tot 2016, maar het zou mij goed uitkomen als er 2 of zelfs 3 mensen
opstaan die Rob en mij willen gaan vervangen. Het liefst al in 2015 en ook zij zouden - net als ik destijds
deed - al dit jaar kunnen gaan meedraaien. Één van die 2 of 3 mensen die dan de toercommissie gaan
vormen moet dan wel in het bestuur plaats nemen en zou al dit jaar nog enkele bestuursvergaderingen
kunnen meemaken.
We hebben nu volgens mij voor het eerst in de clubgeschiedenis helaas geen voorzitter. Wel een
penningmeester en een secretaris (die die taak voor 1 jaar op zich zou nemen maar dat ook alweer voor
het derde jaar doet!).
Met één toercommissielid erbij in het bestuur is het aantal bestuursleden dus weer oneven …

Wie wil(len) zich beschikbaar stellen?
Piet Hein
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DONATEURS
Er is wat misverstand ontstaan over onze donateurs. Op de laatste ledenvergadering hebben we besloten onze oudleden en medewerkers te vragen donateur te worden van onze vereniging. We vinden het belangrijk om de contacten
met leden die niet (meer) kunnen of willen fietsen te behouden. Ook willen we de band met onze medewerkers
(vooral bij de ATB-tochten) versterken, juist omdat die mensen voor onze toerclub absoluut onmisbaar zijn.
Donateurs kunnen aan al onze activiteiten deelnemen, met uitzondering van activiteiten op de fiets. Zij zijn welkom
in de kantine van de wielerbaan, na afloop van de slotrit van het seizoen. Of bij vertrek aan aankomst van de
meerdaagse tochten. Zij hebben spreekrecht in al onze vergaderingen (zonder stemrecht), juist omdat wij prijs stellen
op hun adviezen en ervaringen. Donateurs ontvangen ook onze clubkrant en alle verdere informatie, per post of per
mail.
Het misverstand is, dat medewerkers donateur zouden moeten worden om medewerker te kunnen zijn. Dat is
absoluut onjuist. Wij zijn blij met nieuwe donateurs, maar het is volstrekt vrijwillig. En, zoals gezegd, onze
medewerkers zijn onmisbaar. Wij waarderen hun werk zeer, of ze nu wel of geen donateur zijn.
Wij hopen dat het misverstand op deze manier opgeruimd is.
Namens het bestuur,
Willem de Vroomen, penningmeester.

Nieuwe leden
Monique Andriessen
Middenweg 43
1906 AP Limmen
Paul Burema
Ferdinand Bolstraat 50
1816 CV Alkmaar
M. Erkelens
Lamoraalstraat 1
1815 DN Alkmaar
Coby Tjipjes
Heemstedenweg 2
1902 RP Castricum
We heten deze nieuwe leden van harte welkom en veel plezier met het fietsen in onze club.

Donateurs
Wim Korsman
Schoutenbosch 30
1901 PC Castricum
Nico Kuilboer sr
Burg. W. Kooimanstraat 13
1831 CA Koedijk
Levien Mechielsen
Muiderwaard 12
1824 XA Alkmaar
Jaap Waslander
Wiel 12
1862 JK Bergen
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Beste deelnemers Driedaagse 2014.
Hierbij de info voor de driedaagse op 29-30 en 31 augustus.
De volgende personen gaan mee, Sjaak in de volgauto, de dames Jolanda - Annie en Monique vervolgens Sander Karel - Willem - Aart - John - Ferry - Ton - Hans.
Vertrek vanaf sportpaleis om 8.00 uur kantine om 7.30 open, gelieve meteen de bagage in volgauto te plaatsen.
We overnachten in hotel v/d Valk in Nuland dit is inclusief 2 x ontbijt en 2 x diner alle overige consumpties zijn
voor eigen rekening.
Tijdens de tochten zijn er per dag een koffie en een lunchstop,er is hier bij vanuit gegaan van koffie/ thee of melk
met appelgebak wilt u luxer dan is dat voor eigen rekening.
Ik zal iedere dag voor vertrek een kleine opsomming geven waar we die dag al zo'n beetje vertoeven, en welke
horeca gelegenheden we aandoen.
Telefoonnummers voor het thuisfront indien u zelf niet bereikbaar bent, Hans 0646678771Hotel v/d Valk in Nuland 0735342534.
Het is misschien verstandig om een steviger hangslot mee te nemen, ik heb geen idee hoe de fietsenstalling eruit ziet
en op slot kan.
Dag 1 : Alkmaar via Utrecht en Tiel Naar Nuland afstand 161 km vertrek 8.00 uur.
Dag 2 : Rondtoer Brabant 142 km vertrek 8.30 uur.
Dag 3 : Nuland via Zaltbommel/ Leerdam en Woerden naar Alkmaar 154 km vertrek 8.30 uur.
Slaapkamerindeling: gemakshalve maar even nummers gegeven,
Kamer 1 Jolanda en Monique.
2 Annie.
3 Ferry en John.
4 Aad en Sjaak en Sander.
5 Willem en Ton.
6 Karel en Hans.
Rest ons hopelijk alleen nog maar in dat weekend mooi weer, en wens ik u een heel prettig weekend.
Vriendelijke Groet Hans.

Durgerdamtocht - zaterdag 20 september 2014
Beste clubgenoten van Alcmaria Victrix
Op bovenstaande datum wordt de VTT “de Durgerdamtocht” weer verreden.
Deze rit is de laatste geplande langere tocht van het zomerseizoen 2014 op de sluitingstocht na.
Deze tocht wordt al een aantal jaren verreden en gaat via mooie polders naar Durgerdam.
De start is uiteraard bij het Sportpaleis en gaat o.a. via de Schermer en Mijzenpolder richting Avenhorn.
Via dit dorp gaan we richting Oudendijk, Beets, Etersheim, Middelie, Warder verder richting Edam, Volendam naar
de koffiestop “Het Hart van Katwoude” in Katwoude voor een lekker “bakkie” koffie.
U heeft dan een afstand afgelegd van ± 60 km.
Na het ”bakkie” gaat u door Monnickendam naar zeer mooie polders en dit zijn zoal:
De Broekermeer, Poppedammerweeren, Bloemendalerweeren, De Belmermeer en de Rijperweeren.
Hierbij doet u hele mooie kleine dorpjes aan die zeer pittoresk gelegen zijn in dit geweldige landschap zoals
Zuiderwoude, Uitdam, Holysloot (de moeite om daar even een kijkje te nemen), Ransdorp, Durgerdam, Zunderdorp
verder naar het mooie Broek in Waterland.
(Als u door Uitdam rijdt is het geweldig om boven over de dijk te rijden dan ziet u links de grote stad Amsterdam en
rechts de stilte van deze polders).
Verder gaat u door naar het mooie Broek in Waterland, via “Overleek”, hier heeft het waterniveau dezelfde hoogte
als de rijweg, let ook even op het prachtige voelbalveld van de “Overleekse Boys”, via Ilpendam verder door een
mooie landelijke route terug richting Alkmaar.
De afstand die dan is afgelegd tot het “Sportpaleis” is ± 80 km.
Verder is de totale route uitgeschreven op papier. Indien personen de route over willen zetten in hun Garmin systeem
kunnen dit aangeven die krijgen de papieren versie toegestuurd.
Gr. Peter D. / Rob K
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Verjaardagen augustus, september en
oktober 2014

AUGUSTUS
3 augustus
4 augustus
7 augustus
12 augustus
24 augustus
24 augustus
26 augustus
28 augustus

Anton de Porto
Jan Turkstra
C. Dekker
John Boumans
Menno van Adelberg
P.A. Tenge
Anjo Douma
Willem de Vroomen

SEPTEMBER
6 september
10 september
10 september
16 september
16 september
17 september
19 september
19 september
20 september
23 september
27 september
29 september

André van Aanholt
Jack den Engelsman
Mike Meeken
Anton van Nimwegen
Robbert Birekoven
Anneke den Ouden-Kosse
Lida Krom-Ligthart
Eelke Slootheer
Frans Alleman
Dave van der Pol
Jeroen Hus
Leen Jonker

OKTOBER
1 oktober
8 oktober
18 oktober
19 oktober
23 oktober
25 oktober
26 oktober
26 oktober
31 oktober

Henk Barbiers
Peter de Laat
Mart Zijl
John Water
Theo Vermeij
Margreet Heok
Jan de Raadt
Aart Slegh
Hans de Waard
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