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Wij wensen jullie
Een prettige vakantie toe!

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

36e Jaargang nr 4, juni/juli 2015
Erelid: W. Leemburg
Het Bestuur:
VOORZITTER
Hans Bos
J
Justus
van Effenstraat 62

SECRETARIAAT

PENNINGMEESTER

Sander Meijer

Anjo Douma (tijdelijk opvolger)

Willem de Zwijgerlaan 136

Corfstraat 19

1813 KW Alkmaar
!072-5400648

1814 KG Alkmaar

1814 HT Alkmaar

06-14898935

072-5122929

j.hansbos@live.nl

sander.meijer@gmail.com

adouma@xs4all.nl

Toercommissie
: Sander Meijer / Piet-Hein Horsten, tel.nr 072-5896191
Clubhuis
: Kantine Sportpaleis, Terborchlaan 200, 1816 LE Alkmaar, tel.nr 072-5155222
Bank
: RABO bank, 37 64 23 285 / IBAN: NL87 RABO 0376 4232 85
Website / Email
: www.tcav.nl / postbus@tcav.nl
Webbeheerder
: Ronald Mallant
Lief en Leed
: Truus de Maaré, truusdm@quicknet.nl, tel nr: 072-5092746.
Redactie
: Jack Narold , tel.nr 06-31780394
In verband met het opzeggen van Willem de Vroomen die per 1 juni het
penningmeesterschap wil beeindigen volgt Anjo Douma hem tijdelijk op!

Kopie inleveren voor de maand augustus voor 15 juli 2015
Inleveradressen 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; aanmelden bij de redactie
Contributie 2015

Lid worden?
Hoofdlidmaatschap (incl. NTFU)
: € 46,00 per jaar
Bel de ledenElk volgend gezinslid
: € 30,00 per jaar
administratie
NTFU lid bij andere vereniging
: € 20,00 per jaar
072-5092746
Jeugdleden t/m 17 jaar
: € 22,50 per jaar
Secretariaat
Aanmelden nieuwe leden: zie de website en download het inschrijfformulier of bel de ledenadministratie
072- 5616462

Kijk regelmatig op onze website/forum voor de actuele informatie van dit moment en
bij twijfel over het doorgaan van de tocht!!
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Van de voorzitter
Beste clubgenoten er is zo nogal wat gebeurd binnen onze club. Het afgelopen jaar een jaar lang geen voorzitter, daar
kwam nog bij dat de secretaris aangaf op aan het eind van zijn termijn er mee te stoppen. Op de algemene
jaarvergadering meldde niemand zich voor het bestuur. Aan het slot kwam Anjo Douma met het voorstel om met een
aantal leden een werkgroep te formeren hoe we tot een oplossing zouden kunnen komen voor e rest zo'n gezonde
mooie club. Het eindresultaat konden we dan presenteren op een extra jaarvergadering om daar voorgestelde ideeën
aan de leden ter goedkeuring aan te bieden.
Alles werd vrij positief ontvangen maar op de vraag naar nieuwe bestuursleden kwam alleen Sander Meijer er bij als
vertegenwoordiger voor de toercommissie. Ondergetekende had zich beschikbaar gesteld om voorlopig als interim
voorzitter op te treden als er op de extra vergadering geen andere kandidaten zouden melden. Daarbij kwam ook nog
dat voor de eerste bestuursvergadering plaatsvond onze penningmeester Willem de Vroomen meedeelde per 1 juni te
willen stoppen, Wat nu? Weer een extra ledenvergadering uitschrijven had ook weinig zin, gezien het resultaat van de
vorige twee.
We hebben toen het volgend besluit genomen dat tot de volgend jaarvergadering ik optreed als voorzitter, Sander als
secretaris en Anjo en Karel gaan samen het penningmeesterschap doen waarbij Anjo de administratie van de
betalingen en ontvangsten delegeert naar Karel zijn administratief medewerkster. Deze verwerkt dan de opdrachten.
Anjo houdt de begroting in de gaten.
Het bestuur bestaat thans dan uit Hans Bos – Sander Meijer – Anjo Douma – Piet Hein Horsten – Jack Narold met
daaronder de in het leven geroepen werkgroepen. Hierbij wil ik graag Anjo bedanken voor de manier waarop hij de
presentatie gemaakt en gebracht heeft. Tevens Willem Westphal en Rob Klop voor het zich blijven beschikbaar stellen
en meedenken tijdens de extra bijeenkomsten na hun aftreden. Ook wil ik Willem de Vroomen bedanken voor zijn
inzet als penningmeester jammer dat je er vroegtijdig mee stopt.
Inmiddels is het bestuur een keer bijeen geweest, en heeft de eerste bijeenkomst van de werkgroep toercommissie
plaats gevonden.
Hierbij tevens wat mededelingen van huishoudelijke aard.
Truus de Maare gaat na aanmelding nieuw lid deze personen informeren over de diverse groepen en andere zaken bv
het forum/clubblad/website, de aanmelding zelf verloopt via de secretaris. Truus gaat ook over lief en leed. Het
bestuur zou graag zien dat als u iemand weet binnen de club waar het niet helemaal goed mee gaat, of juist wel
bijvoorbeeld bij 50 jaar getrouwd of een historische verjaardag, dit aan Truus wordt doorgegeven. Het is natuurlijk te
gek voor woorden dat je in het afgelopen clubblad leest dat een oudgediende zijn vrouw is overleden en dat een ander
heel ziek is geweest zonder dat daar aandacht vanuit de club is geweest. Laten we proberen dit te voorkomen zodat
ieder lid zijn aandacht krijgt, ook als deze wat minder aanwezig zijn.
Jack Narold verzorgt het clubblad. Dat is soms best lastig als je weinig kopij binnen krijgt. Hij vraagt u dan ook om
eens wat op te sturen naar het clubblad. We denken daarbij aan leuke verslagen en foto's. Mag ook van uw
persoonlijke tochten zijn, stukjes uit de oude doos en noem maar op. Tevens hopen we dat het probleem met
verzenden verholpen is.
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Sander wist vanuit zijn werk dat je een gratis programma kan downloaden genaamd Mail Chimp waar je heel grote
bestanden tegelijkertijd mee kan versturen. We hopen dan ook dat dit probleem dan ook verleden tijd is.
Wat het fietsen betreft, het zit ons nog niet mee. Alleen de tocht naar Wassenaar was een mooie dag, de rest
verregend. Zelfs is er een tocht afgelast. Ook op de zondag werd al diverse keren niet gereden, geteisterd door het
slechte weer. Laten we hopen op betere tijden. Allemaal veel fietsplezier.

Wieringertocht - Cees en Peter
Zaterdag 4 Juli a.s. de Wieringertocht ca. 130 km.
Door een mooi gedeelte van Noord Holland gaan we
via de Waddenkust naar Den Oever.
De koffiestop is geregeld bij de Zingende Wielen ca. 10.30-11.00 uur.
Daarna vertrekken we weer door de Wieringermeer polder en een
mooi stuk West Friesland.
Nog een kleine stop in Wognum en terug naar Alkmaar.
Deze tocht mag U echt niet missen.
Dus 4 Juli a.s in de agenda.

Een mooie zomeravond - Truus
Eindelijk is het een beetje zomerweer. De langste dag is in het verschiet en dan beginnen de dagen alweer korter te
worden. Tot nog toe hebben we nog maar weinig kunnen genieten van het buiten zijn in de avond. Maar wie weet hoe
mooi de zomer nog wordt. Inmiddels zijn er al wat toertochten van de club gereden. De opkomst van de
Markerwaardtocht was niet zo denderend .Met de lange route waren er zo rond de 12 fietsers. Heb begrepen dat er van
die groep een paar mannen in aanraking kwamen met een schaap en over de kop gingen..Met de kortere route waren er
8 fietsers. Met Jan Dekker en Klaas Roos aan kop ging dat erg goed. Dan was er ook nog de Voorjaarsklassieker. Nico
had ontzettend goed zijn best gedaan voor die route, en hem zeker twee keer voor die tijd gefietst. Helaas was ook
daar de opkomst niet erg groot. Sneu voor Nico. Volgende maand hebben we weer het rondje Texel. Hopelijk doen we
die tocht weer met een lekker koppel.
Dan nog iets anders. Door het optreden van Anjo tijdens de jaarvergadering hebben we nu toch weer een bestuur. Daar
mogen wij als leden wel héél erg dankbaar voor zijn. Want we willen toch wel allemaal dat onze club blijft bestaan.
En natuurlijk willen we nog tot in lengte van dagen onze mooie nieuwe clubkleding blijven gebruiken.
Dus Anjo, volgens mij mag ik wel zeggen namens alle leden,
BEDANKT daarvoor. Verder wens ik alle mensen die nog op vakantie gaan hele fijne dagen en nog veel

fietsplezier allemaal deze komende zomer.

Raisin Hope Ride slaat handen ineen met collega-toertocht Rondje Stelling
Beide toertochten staan jaarlijks gepland op de laatste zaterdag van augustus en de lange afstanden overlapten elkaar
hier en daar in het Noordhollandse waterlandschap boven het Noordzeekanaal. Om elkaar in de toekomst niet te
beconcurreren gingen de organisaties met succes om de tafel zitten.
Dit eerste jaar bestaat de samenwerking voornamelijk uit elkaar helpen waar mogelijk is. Zo vraagt Rondje Stelling
haar deelnemers dit jaar een vrijwillige donatie voor de RHF en promoot de RHF Bidon Challenge, waarbij fietsers
geld kunnen inzamelen voor mensen met hersenletsel. De organiserende verenigingen UWTC, Kennemer TC en TC
Alcmaria Victrix hebben al toegezegd aan de Bidon Challenge deel te nemen. Als RHF promoten wij op onze beurt de
Stelling van Amsterdam door onder meer onze routes langs zoveel mogelijk forten te laten lopen en stellen wij onze
startlocatie op Wheelerplanet ter beschikking als ravitailleringspost voor de 85 en 170 kilometertochten van Rondje
Stelling. Op alle startlocaties wordt zoveel mogelijk aandacht besteed aan beide doelstellingen. ,,Als de samenwerking
in dit pilotjaar beide partijen goed bevalt gaan we kijken hoe we beide fietsevenementen volgend jaar meer in elkaar
kunnen schuiven'', aldus een enthousiaste RHF-voorzitter Raymond Kool.

Maak van jouw trainingsrit een sponsortocht en vul je bidon met euro’s!
Wij vragen toer- en wielerclubs, maar ook individuele sportieve fietsers, om gedurende dit fietsseizoen een of
meerdere sponsoracties op touw te zetten en de opbrengst hiervan symbolisch in een bidon op de fiets te plaatsen en
deze zaterdag 29 augustus 2015 tijdens onze Raisin Hope Ride in Spaarnwoude te komen overhandigen. Op onze
RHF-website lees je alles over deze mogelijkheid om van je eigen trainingsrit een sponsortocht maken, waaronder een
groot aantal actie-ideeën.
De Raisin Hope Ride is voor ieder niveau en voor mensen met en zonder niet aangeboren hersenletsel (NAH). Daarom
zijn er afstanden voor iedereen. Vanaf een 3 kilometer rondje op het bosrijke en autovrije circuit tot een super

uitdagende tocht van 170 kilometer! De routes gaan over de trainingswegen van Nederlands beste
klassiekercoureur van dit moment: onze ambassadeur Niki Terpstra. Bovendien maak je tijdens de tochten
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dit jaar kennis met de vele oude forten van de Verdedigingslinie Amsterdam. Tevens zijn er twee
mountainbiketochten van 30 en 45 kilometer op de spectaculaire lussen van MTB Club Spaarnwoude.
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TCAV slaat een nieuwe weg in – Klaas Roos
Zaterdag 23 mei, ik word om 07.00 uur wakker en het regent. Eerst maar eens op buienradar kijken en die belooft dat
het om 08.00 uur droog wordt. Toch maar besloten om het snelle pak aan te trekken en me richting baan te begeven.
Van onze groep waren 5 dapperen aanwezig: Pieter van de Terp, Aart Sleght, Jaap Molenaar, Ties de Groot en mijn
persoontje. De rest? Waarschijnlijk tussen de klamme lappen. Er stond een flinke bries uit het noorden en dan is Het
Oude Veer bij Anna Paulowna een logische keus. Samen met Piet op kop en via Koedijk omhoog. Tussen Koedijk ons
best gedaan om een blond paardenstaartje op en racefiets in te halen. Had Jaap die als 5e man achter reed ook
gezelschap dacht ik. Helaas sloeg ze bij Schoorldam af. Voor straf loste Jaap Piet af op kop en via de Ruigeweg verder
naar de noord. Daar kon ik de kop ook even overdoen. Bij het
bakkie koffie in het Oude Veer zit altijd een drankje met een
toefje slagroom. Geeft altijd weer nieuwe krachten. Gelet op
de wind besloten we om niet verder naar het noorden te gaan
en niet via de Kooibrug te rijden. Langs de Molenvaart en met
het pontje van het Westeind over het kanaal. Kost 50 eurocent,
maar dan ben je ook haast meteen in Julianadorp. Bij de
duinen linksaf en met het windje vol in de rug naar het zuiden.
In de buurt van Petten opperde Aart om het nieuwe fietspad te
nemen. Ik had geen idee waar hij het over had, maar laat me
graag verrassen. Jaap had ook al van het fietspad gehoord en
draaide bij Petten weer naar de noord, om langs het
informatiecentrum en de reddingsboot bij de toegang van het
nieuwe fietspad te komen. Krap een jaar geleden was daar
volgens mij nog water.

Volgens internet zijn ze pas op 22 april begonnen met de aanleg en nu ligt er al een perfecte streep asfalt. Volgens mij
was het asfalt nog warm. Aan het begin lag er balk over de weg met de tekst “Verboten für Fahrräder”. Bij alle vijf liet
de talenkennis ons in de steek, dus het fietsje er over getild en rijden maar. Als beloning een schitterend uitzicht over
het nieuwe land. Voor de verandering hadden we nu de dijk aan de linkerhand in plaats van de rechter. Aan het eind
bij Camperduin, wederom de fietsen over de balk gegooid (altijd beter dan je geld) en daar zagen we een bord
“Verboden voor fietsers”. Kijk, dat begrepen we, maar dat bord kwam een beetje te laat. Toch leuk fietsen over een
nieuw stukje Noord-Holland. En wat zegt de officiële website van Kust op Kracht? “Eind mei zijn er nog afrondende
werkzaamheden zoals schoonmaken en het aanbrengen van een slijtlaag op het fietspad. Naar verwachting is het
fietspad voor 1 juli gereed.” Waren wij er toch redelijk op tijd bij.
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Wassenaar tocht 2015-06-13 – Klaas Roos
Zaterdag 2 mei 2015 tegen acht uur is het al druk in de kantine
van het Sportpaleis. Eindelijk eens mooi weer op een zaterdag.
Weliswaar, uitgezonderd een enkele dappere, nog geen korte
broekenweer, maar toch. De hele club ging gezamenlijk achter
de tocht organisatoren/voorrijders Jack en Piet Hein op weg naar
Velsen. Voor de pont vond de eerste splitsing plaats. De
deelnemers aan de korte versie onder de naam Duinrandtocht
vervolgden hun weg over de sluizen van IJmuiden. De
Wassenaargangers reden richting de pont. Deze bleek keurig
klaar te liggen en toen we er op reden ging de klep omhoog; keurige timing. Na de pont ging het grootste deel met
Hans Bos mee en 6 man: Jack Narold, Jan Dekker, Thies de Groot, Robert Bakker, Aad Wolterman en mijn persoontje
gingen in eigen tempo op weg. Bij het Kopje aangekomen zagen we de snelle groep onderaan stilstaan. Angst voor het
kopje? Pech volgens de mannen. Zelf had ik het ook niet lekker, want de ketting bleef niet op de vier grootste
tandwielen achter liggen en dan is het Kopje nog vrij vervelend.
Daarna met Jan en Jack via de bekende route over Zandvoort, Langevelder Slag,
Noordwijk en Katwijk richting Wassenaar. Gelukkig hadden we dit jaar geen last
van de Boretti’s. Wel zo rustig. Op de Boulevard van Zandvoort zagen we dat het
toch nog wat te fris was voor natuurschoon op het strand. Daar aan zee kon je nog
wel een jasje gebruiken. Het stuk tussen Zandvoort en Wassenaar is en blijft mooi.
Heuveltje op en heuveltje af op een mooi wegdek, wat wil je nog meer. Ergens bij
Noordwijk werden we weer ingehaald door de snelle ploeg. Bij de Klip aangekomen
in Wassenaar begonnen ze net aan het eerste bakkie.
Op de terugweg ter hoogte van Katwijk was de tank van Jack leeg en heb de kop
overgenomen. Vergeleken bij ’s ochtends stond er iets meer wind en die was tegen.
Tussen Katwijk en Aerdenhout nog aardig wat bollen in bloei gezien. Ergens voor
de De Zilk zagen we de snelle groep weer. Een lekke band. Tussen daar en de pont
hadden ze ons weer te pakken. Ter hoogte van Driehuis bedachten we dat we de pont
met een beetje mazzel konden halen, dus nog even het gas er op. Hoorde ik nu een ketting of wat mannen kraken?
In ieder geval bij het laatste stoplicht voor de pont schoven we naast de snelle ploeg en met een illegaal binnenbochtje
konden we onze fietsen er net even eerder op zetten. En wederom klep omhoog en varen. Het was dus de moeite
waard geweest. Bij Castricum hebben we Jan uitgezwaaid. Met z’n vijven over de Westerweg naar Alkmaar. Daar kon
ik de pootjes toch ook wel voelen. Bofferd van de dag was Aad, die mocht in z’n eentje nog even door naar NoordScharwoude.

Afgelasting van officiële geplande tochten.
Bij twijfelachtig weer overlegt de organisator van de tocht een uur van te voren, met de sleutel beheerder van dienst
over het doorgaan van de tocht als wordt besloten tot afgelasting zal dit vermeldt worden op het forum onder het kopje
samen fietsen op korter termijn.
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Rondje Stelling
Zaterdag 29 augustus 2015 wordt de vierde editie van het Rondje Stelling gereden.
Een van de startplekken is vlakbij Fort Spijkerboor Eetcafé 't
Verloreneind, Verloreneind 1 tussen 07.00 uur en 11.00 uur
Het Rondje Stelling is een vrije fiets toertocht door natuurgebieden rond
de stad Amsterdam. Sinds de Stelling van Amsterdam Unesco
Werelderfgoed is geworden, heeft de vroegere verdedigingslinie dankzij
miljoenen investeringen een nieuw gezicht gekregen dat het verkennen
meer dan waard is. En hoe kan dat beter dan op de fiets.
Het idee voor het Rondje Stelling ontstond in 2012 bij de Gemeente
Amsterdam en vanaf die tijd een jaarlijks terugkerend evenement. Door het succes van deze fietstocht wordt de
gebruikswaarde van dit stuk Werelderfgoed vergroot en geeft het een nieuwe impuls aan de recreatief aantrekkelijke
groene ring rondom de stad.
Vanuit startpunt Verloren Einde wordt onder meer verreden:
- 170 kilometer over de gehele originele Stelling van Amsterdam met 46 forten en sluizen.
Deze afstand is geschikt voor zeer getrainde fietsers en wielrenners. Start en finish vanuit
Uithoorn en Westbeemster.
- 120 kilometer blijft ten noorden van Amsterdam langs een groot aantal forten. Start en
finish in Westbeemster.
Kijk ook op de website: http://rondjestelling.nl/
Voor inschrijven kan tot 23 augustus via onderstaande link:
https://inschrijven.nl/formulier?id=2015082900462&ag=j
Organisatie:
Uithoornse Wieler Trainings Club

Kennemer Toer Club

Toerclub Alcmaria Victrix

Kijk ook op de website: http://rondjestelling.nl/

Toerprogramma
DATUM
ZA 06
ZA 06
ZO 07

ZO 14
ZA 20
ZO 21
ZO 28

Juni 2015

NAAM VAN DE TOCHT

SOORT AFSTAND STARTTIJD
MARKERWAARDTOCHT (korte versie)
GT
110 KM
7.30
MARKERWAARDTOCHT
GT
180 KM
7.30
DE ZONDAGPLOEG
GT
NTB
9.00
DE ZONDAGPLOEG
GT
NTB
9.00
Rondje HAARLEMMERMEER
GT
140 KM
8.00
DE ZONDAGPLOEG
(vaderdag)
GT
NTB
9.00
DE ZONDAGPLOEG
GT
NTB
9.00

STEMPELTAFEL
Rob K. / Jan Dekker
W.T./ R.Ma.
Cees / Peter
Cees / Peter
Hans Bos / Anjo ?
Cees / Peter
Cees / Peter

Toerprogramma Juli 2015
DATUM
ZA 04
ZA 04
ZO 05
ZA 11
ZO 12
ZO 19
ZO 26

NAAM VAN DE TOCHT
WIERINGERTOCHT
“TCAV COLLENTOCHT 2015”
(buitenland)
DE
ZONDAGPLOEG
AART SLEGH TEXELtocht (+ boot)
DE ZONDAGPLOEG
DE ZONDAGPLOEG
DE ZONDAGPLOEG

SOORT
GT
GT
GT

GT
GT
GT
GT

AFSTAND
140 KM
04 juli t/m
NTB
170 KM
NTB
NTB
NTB

STARTTIJD
8.00
13 juli 2015
9.00
7.45
9.00
9.00
9.00

pont

STEMPELTAFEL
Peter de L. / Cees
RuudA.Bakker
Cees / Peter
Peter D. /
Cees / Peter
Cees / Peter
Cees / Peter
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Gedragsregels toerfietsen bij TC Alcmaria Victrix.
Verwacht wordt dat ieder lid zich hieraan houdt tijdens het fietsen van onze clubritten. Als we ons aan deze regels
houden blijft het fietsen voor iedereen binnen de groep veilig en leuk. Dit komt tevens het imago van onze club en het
toerfietsen in zijn algemeenheid ten goede. ƒ
 Er wordt als groep gereden, dus: 'Samen uit, samen thuis!' ƒ
 TC Alcmaria Victrix is een toerfietsvereniging. De tochten zijn geen wedstrijd. ƒ
 Iedereen houdt zich aan de verkeersregels. ƒ
 Er wordt geen afval op de weg of in de berm gegooid. ƒ
 Het dragen van een helm is verplicht. ƒ
 Bij officiële aangemelde clubritten wordt er altijd in de nieuwste/laatste versie clubkleding gefietst.
We houden rekening met elkaar, dus: ƒ
 Bij een klim wachten we bovenaan tot de laatste boven is. ƒ
 Na een bocht en/of lastige situatie, houden de voorste fietsers tempo in totdat de groep weer aaneengesloten is.
 Bij pech wordt er gewacht en geholpen bij de reparatie.
 Als iemand het tempo niet aan kan wordt er gewacht en het tempo aangepast. ƒ
 Als iemand meerdere weken het tempo niet aan kan, wordt betreffende persoon hierop aangesproken. Iemand
die duidelijk moeite heeft met het tempo, mag op de tweede rij fietsen. ƒ
 Als iemand aanzienlijk beter is dan de overige deelnemers gaat deze niet op kop rijden en het tempo bepalen.
 Beter is helemaal achteraan fietsen of bewust anderen uit de wind houden. ƒ
 De voorste rijders (wegkapiteins) bepalen de snelheid en de richting en geven dat duidelijk aan: richting
aangeven met arm en roepen. Indien een van hen aangeeft om afgelost te worden neemt een andere ervaren
rijder dit over.ƒ
 Bij twijfel rustig rechtdoor fietsen (indien mogelijk). ƒ
 Obstakels (paal, gat) worden tijdig en duidelijk aangegeven door de voorste rijders en daarna doorgegeven.
 'Auto tegen' en 'auto achter' worden duidelijk hoorbaar doorgegeven.
 Een kruising wordt als groep overgestoken. ƒ
 In de bebouwde kom wordt het tempo aangepast aan de situatie. ƒ
 Nooit abrupt van richting veranderen of remmen. ƒ
 Iedereen wordt geacht deel te nemen op een goed onderhouden fiets.
Opmerking voor de “neutrale weggebruiker”: Wij roepen niets tegen u, maar roepen voor uw veiligheid naar onze
fietsmaten in de groep!

Verjaardagen juni en juli 2015
01 juni
07 juni
14 juni
17 juni
18 juni
23 juni
25 juni
25 juni
28 juni
29 juni
30 juni
02 juli
03 juli
03 juli
07 juli
11 juli
13 juli
14 juli
14 juli
17 juli
19 juli
26 juli
28 juli

Jorien Aarsen
Frans van der Heijden
Ad den Ouden
Miranda Reus
Miranda Wolterman-v. Bellen
Jan Geert v.d. Bijl
Truus de Maaré
Ferry de Ronde
Hans Bos
Ties de Groot
Rinke de Hoop
Annie Peppelenbos
Sam Krom
Rob Klop
Cor Kliffen
Robert Makkus
J. Raaijmaker
Paul Burema
Rudy Twisk
Klaas Roos
Jaap Molenaar
Harold Theurer
Vincent Dekker
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Toerclub Alcmaria Victrix
Het seizoen van de fietstoerclub “Alcmaria Victrix” is al weer een tijdje aan de gang. Het weer zat dit voorjaar niet
helemaal mee, maar nu ziet het er beter uit. Toerfietsen, wat houdt dat in? Een definitie is er niet maar de volgende
punten geven je een idee.
Een uitdaging mag, maar we maken er geen wedstrijd van. We moeten tijd
over houden voor een praatje, en een blik op de omgeving. En van dat
laatste zie je meer dan ooit tevoren! Het is geen uitzondering dat onze
leden meer dan 5000, of zelfs meer dan 10.000 km per jaar wegtrappen.
De tochten die via de vereniging worden verreden liggen dan ook tussen
de 90 en 180 km. Halverwege maken we tijd voor een bakkie koffie en/of
een puntje appeltaart.
We rijden in drie groepen. Je kunt rijden met een groep die een minimale
snelheid aanhoud van 25 km of met een groep die een minimale snelheid
aanhoudt van 27 km en een groep die een minimale snelheid van 29 km
aanhoudt. Deze snelheden zijn geen km/uur gemiddelde.
Wel is het motto van iedere groep “samen uit en samen thuis”. Een lekke
band? Er wordt gewacht tot er een nieuw bandje in zit. Heb je een wat mindere dag? Een plaatsje in de luwte op de
tweede of derde rij helpt en zo nodig, een kilometertje er af.
We starten altijd vanaf de Sportpaleis in Alkmaar. Op zaterdag, zondag en woensdag wordt er gereden. Kijk voor de
starttijden en meer informatie op onze website http://www.tcav.nl/

Aanschaf van Fietskleding.
De firma Groot heeft inmiddels weer nieuwe bestellingen binnen gekregen, als u ook nog van plan bent om bestelling
te plaatsen de deadline is op 1 juli.
Openingstijden Donderdag 19.00 2100 uur op zaterdag 10.00 tot 15.00 uur.
Voor het overige op afspraak.
info@sportsweardegroot.nl telefoon 0226750810.
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Mooi en goed materiaal én perfect
afgesteld is de basis voor elke goede
prestatie.
Dit doen we in 2015 al 30 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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