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Kopie inleveren voor de maand februari voor 16 januari 2015
Inleveradressen Kopie:
Jack Narold
Rottumstraat 4,
1825 NM Alkmaar
J.narold1@upcmail.nl

Advertentie Prijzen bv.: ± 18 X 6 cm = € 100,00 per jaar; aanmelden bij de redactie
Contributie 2015
Hoofdlidmaatschap (incl. NTFU)
Elk volgend gezinslid
NTFU lid bij andere vereniging
Jeugdleden t/m 17 jaar

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

Lid worden?
Bel het
Secretariaat
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

Daar ben ik weer - Truus.
Na een keer niet in het clubblad geschreven te hebben, moet ik toch maar weer even aan de gang. Het blijkt dat mijn
verhaaltjes toch gemist worden. Mijn grootste probleem is gewoon, dat het clubblad digitaal verschijnt. Persoonlijk
heb ik liever een papieren blad. Maar ja, het is niet anders. De andere reden is, we hebben de laatste tijd niet meer zo
vaak met de club gefietst. We zijn nog al eens met vakantie geweest en dan mis je de clubritten. Daar kan ik dus niet
veel over vertellen. Zondag 5 oktober hebben we bij ons thuis alvast onze laatste zondagrit met koffie en taart gehad.
De andere zondagen waren wij er niet. Bedankt voor de bloemen die onze penningmeester me later kwam brengen.
Ik weet dat de sluitingsrit naar Bianca is geweest in Oterleek. Met aansluitend snert eten in de kantine. Heb begrepen
dat niet iedereen die die ochtend meefietste mee is gegaan naar de kantine voor de snert. Dat was natuurlijk niet zo
leuk, want er was wel op hun gerekend. De volgende ochtend was het écht de laatste zondagsrit. Ook weer met
koffie en gebak van de vereniging. Jammer was wel dat het die dag niet zo goed verliep voor Ties. Die is gevallen
door een ongelukkige omstandigheid. Brak daarbij zijn sleutelbeen. Ties die voor zich zelf geen jankerd is, is
gewoon doorgefietst naar huis samen met Robert Boek. Dat huis werd de dokterspost waar ze hem weer door
stuurde naar het ziekenhuis. In de avond is hij gewoon nog met de auto naar zijn vrouw Grietje gereden.
(En nu komt er een droevig stukje)
Ties zijn vrouw is op zaterdag 1 november overleden. Van de club uit zijn er
gelukkig heel wat mensen op condoleance bezoek geweest en daar was
Ties erg blij mee. Zijn sleutelbeen gaat inmiddels alweer een stuk beter.
Inmiddels is ons oudste fietsende lid 85 jaar geworden. Hiep Hiep
Hoera.
Afgelopen zondag was de eerste ATB tocht van dit seizoen. Prachtig zonnig
weer. En niet te koud. Naar wat ik gehoord heb waren er 435 deelnemers. Voor
de start
waren er nog wat problemen omdat er ergens een hek bij een weiland nog op slot was,
en er was een ongeluk gebeurd op de zeeweg naar Bergen aan Zee. Wat voor de mannen die daar de route moesten
uitzetten, problemen gaf. Maar dat hebben ze heel goed opgelost. Hulde
voor die mannen.
Het is erg jammer dat mijn plek bij de koek en sopie er niet meer is. De tent
met de bouillon en krentenbollen is er niet meer. Ben Bel is er mee gestopt.
Persoonlijk vind ik dat erg jammer, want het was altijd een welkome stop
voor de fietsers zo halverwege de route en het was ook erg gezellig altijd.
Nu stond ik op de Schoorlsezeeweg. Toch ook gezellig want ik had
gezelschap van een paar koeien. Moest wel steeds naar de fietsers roepen,
KOEIEN OP DE WEG. Ze stonden namelijk precies om een bocht , zodat
de fietsers het pas op het laatste moment zagen. Maar gelukkig is het goed
gegaan. En of er verder nog vervelende dingen zijn gebeurd weet ik niet.
Alleen gehoord dat er na de start wat lekke banden waren.
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En bij terugkomst bij de kantine kregen de fietsers allemaal op vertoon van hun bonnetje iets te drinken en een snelle
Jelle.
Wil nog even kwijt, dat ik jullie erop wil attenderen om mij te laten weten als er ziek en zeer is in de club, dan kan ik
een kaartje sturen.

Toertocht Alpen Provence
4 t/m 13 JULI 2015
We zijn van plan om ook in 2015 weer een buitenlandse toertocht met uitdaging te organiseren in de Franse AlpesProvence.
Voor de derde keer gaan we naar Savines le Lac aan het grote meer van Serre Poncon. Het is een tocht die voor
iedere toerfietser goed te doen is, maar een stevige basisconditie is natuurlijk wel vereist! Het programma bestaat uit
5 dagen,tochten met natuur, cultuur en bergen met een opbouw die de (klim)conditie laat toenemen. De laatste dag
(12 juli) is het de bedoeling in Italië de Granfondo Fausto Coppi vanuit Cuneo te rijden (lange versie 177km en 4125
hoogtemeters; korte versie 111km en 2500 hm).
De kosten bedragen naar verwachting € 450- all inclusive (vervoer, eten drinken, inschrijving ). Het is ivm het huren
van een busje,het inschrijven en het reserveren van slaapplaatsen bij Cuneo van belang al vroeg te weten hoeveel
mensen er mee gaan. Er is plaats voor maximaal 12 personen. Nadere informatie en voorinschrijving bij Ruud
Bakker. Schrijf je snel in: wie het eerst komt het eerst maalt! De definitieve inschrijving moet voor 1 mei hebben
plaatsgevonden. We organiseren in maart/april nog een voorbespreking.
Harm Schneider en Ruud Bakker

Mededelingen van het bestuur

De ledenvergadering vindt plaats in het Sportpaleis, Terborchlaan 200 te Alkmaar
De datum is 27 februari 2015 om 19.30 uur, let op dus eerder dan voorgaande jaren!

Kort verslag van 1e ATB-tocht winterseizoen 9 november 2014 – Piet Hein
Door de onvoorwaardelijke inzet van al “onze” vrijwilligers kon de rit deze zondagmidddag afgesloten worden met
op de teller 435 deelnemers. Zoals Klaas Roos het verwoordde: “We hebben het niet voor niets gedaan”. Daarmee
doelde hij niet alleen op het aantal deelnemers of het leuke bedrag wat ermee voor de club werd binnengehaald,
maar ook op de dankbare reacties van veel rijders.
Bij de inschrijfprocedure was het door Jan Geert in de praktijk gebrachte “Scan en Go” meteen een succes. Al 103
mensen werden met één bliebje ingeschreven.
De gelijktijdig met ons evenement gestarte duathlon leverde geen problemen op. We waren van elkaars organisatie
op de hoogte; de komende jaren gaan de duathlonners trouwens een week later aan de slag, dus dan is die extra
drukte niet meer aan de orde.
Het moet gezegd. Het weer was uitstekend. Echt lekker
mountainbikeweer en een breed hard eb-strand. Het tweede
strandtraject (van Schoorl aan Zee naar Bergen aan Zee) was
desondanks best pittig tegen een straf zuidwestenwindje in.
Bovendien is de onvervangbare Ben Bel gestopt met “de
verzorging onderweg”. Geen warm drankje dus meer op een
beschutte plaats. Als pleister op deze wonde kregen alle
deelnemers bij de start een tegoedbon voor een consumptie bij
terugkomst in de kantine bij het sportpaleis.
Maar eerst loop je vlak voor de start altijd tegen enkele
onverwachte zaken op. Zoals het hek op het veldje bij de ijsbaan
dat op slot zat. Maar het vervelendste was dat de Zeeweg tussen
de Franschman en Bergen aan Zee afgesloten was i.v.m. een
eenzijdig dodelijk ongeval. Het betrof achteraf een vroegere buurjongen van me. Intens triest natuurlijk. Maar
hierdoor konden een aantal van onze mensen niet of niet tijdig op hun post komen. Er is dus aan alle kanten wat
geïmproviseerd. Ik fungeerde nog één keer als achterrijder, maar ik heb echter nergens géén mensen van ons
aangetroffen. Ook alle pijlen waren duidelijk. En ik zag voor m’n neus gebeuren dat sommige (wat vermoeide)
fietsers een pijl misten. Ook dat zal dus (blijven) gebeuren.
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Van opgelopen blessures tijdens deze tocht heb ik gelukkig ook niets gehoord. Zelf was ik alleen ongerust over de
steile afdaling van de Nok. Als je daar niet mee bekend én moe bent dan ga je er gauw over de kop. Ik zag dat wel
gebeuren, maar gelukkig zng (zonder nadelige gevolgen).
Iedereen weer bedankt voor de inzet en “op naar de tweede” op 7 zondag december.

Aantal ritten in 2014 – Willem de Vroomen
In het afgelopen seizoen waren vooral de zondagsritten en de clubritten echte verenigingsactiviteiten. Starten vanuit
de kantine, fietsen in een groep, halverwege koffie, samen uit, samen thuis. Vroeger werd de deelname aan zulke
ritten nog wel eens geregistreerd, maar de laatste jaren niet meer. Nu hebben we alleen nog de competitie voor het
grootste aantal gereden fietskilometers. Daarom is het misschien aardig de trouwe deelnemers aan die
georganiseerde ritten op zaterdag en zondag nog een keer in het zonnetje te zetten, zonder er direct een wedstrijd van
te maken. Ik heb de deelname in het zomerseizoen bijgehouden, althans voor het grootste deel. De cijfers zijn dus
niet honderd procent betrouwbaar, maar de conclusies zijn wel duidelijk.
De absolute koploper was Ties de Groot die bijna altijd present was als er door onze vereniging een rit werd
georganiseerd. Bovendien was hij één van de eersten met de aanmelding voor Straatsburg. Andere trouwe
deelnemers waren natuurlijk de voorrijders van de zondagploeg Peter de Laat en Cees Bleijendaal. Ook zeker het
vermelden waard: Anton van Nimwegen en Rob Klop, op zaterdagen en zondagen. Natuurlijk ook Truus en (iets
minder!) Willem de Maaré. Pieter de Jong en Jan Kuiper, eigenlijk alleen bekend bij de zondagploeg. Cor Breed,
Sander Meijer, Cees Adrichem, Ron Vink. Paul Burema, alleen op zondag. Sam en Lida Krom (bijna altijd samen!).
Verder: Hans Bos, alleen bij de ritten op zaterdag, Aart Hoogschagen, Henk van der Veer, Aad en Miranda
Wolterman, in hun eerste jaar lid.
Zoals gezegd, de cijfers zijn niet helemaal betrouwbaar, dus als ik iemand niet genoemd heb, sorry! Laat het dan nog
even weten, dan doen we in de volgende clubkrant een extra mededeling.
En om misverstanden te voorkomen, er zijn natuurlijk ook trouwe en
enthousiaste leden die op woensdag fietsen en op de zaterdagen dat er geen
georganiseerde rit werd gereden. Maar op die dagen was er geen
inschrijving, dus zijn er geen gegevens van beschikbaar en worden hun
namen in dit verhaal niet vermeld.

Computerrijden – Willem de Vroomen
De registratie voor de competitie voor het grootste aantal verreden
kilometers is door de ledenvergadering van februari 2014, op voorstel van
het bestuur, vereenvoudigd.
De zomer- en winterkilometers worden niet meer apart opgeteld.
De kilometers worden één maal per jaar geregistreerd. De start was op
1 maart 2014. Toen werden de kilometerstanden van de deelnemers
genoteerd. De kosten per deelnemer, € 15.- per jaar, zijn toen betaald. Er
wordt dus sinds 1 maart 2014 niet meer per kilometer afgerekend. Aan de
competitie verandert verder niets. Alle kilometers worden jaarlijks opgeteld en de daarbij behorende bekers en
wereldbollen blijven gehandhaafd.
De gang van zaken in 2015.
In de periode rond 25 januari (in ieder geval vóór 1 februari) kunnen de deelnemers aan de competitie hun
computergegevens van het jaar 2014, zomer + winter, doorgeven. Dat kan per mail, per telefoon of per post.
Adres: Willem de Vroomen
Post:
Marskramerstraat 1 1825 DV Alkmaar
Mail:
willemdevroomen@versatel.nl
Tel.:
(072)-5616462
Het inschrijven voor de nieuwe competitie 2015 kan tijdens het afhalen van de toerbescheiden.
Op vrijdag 6 maart van 7 tot 9 uur ’s avonds en op zondag 8 maart van half 9 tot 11 uur.
Dan wordt ook het inschrijfgeld van € 15.- afgerekend.
Breng dan ter controle uw computer mee.
Deed u in 2014 niet mee aan de competitie? Geen probleem, u kunt op 6 of 8 maart gewoon inschrijven voor het jaar
2015. De kilometers uit voorgaande jaren blijven geregistreerd.
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CONTRIBUTIE
Van de meeste leden wordt de jaarlijkse contributie automatisch geïncasseerd per Euro-incasso van de RABO-bank.
Dat gebeurt na 1 maart 2015, eerst moet de ledenvergadering van eind februari de hoogte van de contributie vast
stellen. Het woord “automatisch” zegt het al: U hoeft er verder niets aan te doen. Heeft u toch een bezwaar, dan heeft
u 7 weken de tijd om uw eigen bank opdracht te geven het bedrag weer op uw rekening terug te storten, dat wordt
storneren genoemd.
Let op: Wij schrijven geen geld af van uw rekening, dat doet uw bank, omdat u daar zelf toestemming voor heeft
gegeven. U kunt die toestemming ieder moment weer intrekken. Wij hebben geen toegang tot uw rekening en ook
geen inzicht in uw rekening. Ons enige voordeel: Het werkt snel en makkelijk en met minder werk voor de
penningmeester.
Doet u nog niet mee met de automatische incasso? Doe ons een plezier en denk er nog eens over na.
Inlichtingen bij de penningmeester.

Alle jarigen van December en Januari van Harte Gefeliciteerd!
2 december
5 december
14 december
18 december
22 december
26 december
28 december

Paul van Meel
Henri Balink
Ronald Mallant
Dre Scholten
Jo Dekker
Paul Meij
Peter Deken

Januari 2015
1 januari Jan Dekker
Piet Koster
10 januari Toon Brouwer
13 januari E. Meeken
Jolanda de Klerk
15 januari Henk v. d. Veer
18 januari Evert Hage
20 januari Tineke Scholten-Bakker
23 januari Henk Barbiers
24 januari Piet van der Terp
29 januari Maurits Vermeij
30 januari Ben Rasch

ATB tochten 2015
ZONDAG 04 Januari 2015 ATB -Noord-Hollands langste (65 km) start 9.00-9.30 uur
ZONDAG 01 Februari 2015 ATB- Schoorlse Duinen (40 km)
start 9.00-9.30 uur
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