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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
Zo dames en heren het seizoen zit er al weer op, een heel erg wisselend seizoen met soms hele hoge opkomsten en
dan weer zwaar tegenvallende, daarentegen een zeer mooie trips naar Duitsland / Wolvega en de Alpentocht, deze
waren zeer geslaagd.
Veel zat er ook tegen dit seizoen, het nieuw op gezette Sport Alkmaar kampte ook met veel aanloop problemen
waardoor we steeds voor verrassingen kwamen te staan, na al twee keer nieuwe sleutels te hebben aangeschaft
stonden we weer in ene voor een vast hek en moest het in eens weer anders geregeld worden, zonder ook maar even
van te voren hierover te zijn ingelicht. De zondag ploeg is zelfs enkele keren bij de Mac Donalds op de koffie
gegaan maar er schijnt nu licht in de duisternis en hopen we dat dan inderdaad dat de problemen zijn opgelost.
De Sluitingstocht kwam helaas te vervallen de regen tijdens het vertrek uur was hier debet aan toch kwamen er nog
8 bikkels die dan ook maar een rondje op eigen gelegenheid hebben gereden.
De dag er na de zondag ploeg het hele jaar niet te klagen over de opkomst, maar wat er op de laatste dag op kwam
dagen niet te geloven, maar liefst 20 deelnemers en dat ging allemaal nog op de koffie bij Truus want die had de
jaarlijkse overheerlijke appeltaart weer klaar staan en dat was dus smullen geblazen. Truus fantastisch dat je dit
ieder jaar weer doet. Inmiddels is het winterfietsen ook weer van start gegaan, deze vertrekken op zowel de
woensdag als de zaterdag bij droog weer en verantwoorde wegen om 9.00 uur van het sportpaleis. Ook is er een
ploeg die van het Geert Groteplein vertrekt rond 9.30 uur op dezelfde dagen.
De naam ATB is veranderd in een stichting en heet voortaan MTB Noord Holland.
De aanloop naar het MTB seizoen verloopt zeer moeizaam, wat de Gemeente Bergen allemaal wel niet eist van
onze vereniging, een vergunning van de PWN plus een van de Rijkswaterstaat en deze hebben op zich zelf allemaal
weer andere en nieuwe eisen, kortom het wordt ons er allemaal niet makkelijker op gemaakt plus dat zij ons op veel
hogere kosten jagen. Voor de MTB zouden we best nog wel wat vrijwilligers kunnen gebruiken voor de diverse
locaties in de routes, meld je aan bij Robert Makkus of Sander Meijer.
Tevens zijn er weer gesprekken geweest omtrent de fusie met de Wielrenvereniging, deze lagen geruime tijd stil
daar zij net als ons op heel veel problemen stuiten met de Sportraad en ook niet wisten waar zij aan toe waren.
Tot slot alle complimenten aan Yolanda Kramer, Lida Krom en Yvonne van Nimwegen die de feestavond
georganiseerd hebben zij hadden zelfs aan een museum gedacht het was het was allemaal goed verzorgd.
Allemaal plezierige wintermaanden het zij op de racefiets/mountainbike, sportschool of op de schaats.
Theo Schilder Tweewielers; Koedijkerstraat 31;1823CR Alkmaar; Tel: 072 5112042

Stap vrijblijvend even binnen. Uw Reparatie is bij ons in goede handen !
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Het einde van het seizoen nadert - Truus
Zondag 16 oktober.
De allerlaatste zondagrit van dit seizoen en jammer genoeg kon Kees Bleijendaal, onze vaste voorrijder niet mee.
Werd deze morgen vroeg opgeroepen om op zijn werk te verschijnen. Niet getreurd, we hebben nog meer Keezen
in de club. Kees Adrichem is samen met Peter aan kop gegaan. Het was prachtig weer en er kwamen net als de
week ervoor 19 fietsers opdraven. Piet Hein, die ook eens een keer mee ging fietsen kwam bij de wielerbaan, en
trof daar maar een stuk of 6 fietsers aan. Hij snapte er niets van. Na even rond gekeken te hebben ontdekte hij de
andere mensen bij Mac Donalds. Jammer genoeg is er geen sleutel meer van onze kantine. Andere beheerders en
andere regels. Waarom wij niet meer in de kantine mogen op de zondagmorgen is mij een raadsel.
De route op deze zondag liep richting Heerhugowaard en met een boog zijn ze naar Schoorl gekomen waar ik op
alle fietsers rekende met koffie en gebak. Kon dus zelf niet mee fietsen, wilde ik alles klaar hebben voor die invasie
van dorstige fietsmaatjes.
Willem belde mij vanaf de start dat er 19 mensen op de koffie zouden komen.
Ik heb in de tussentijd dat zij aan het fietsen waren de hele huiskamer verbouwd. Een luie stoel door de tuindeuren
naar buiten gebracht, want op die plek konden nu twee kleinere stoelen staan. Het kon net allemaal. Of eigenlijk net
niet, want Yvonne die om half 11 ook voor de deur stond op mijn uitnodiging, die kon niet zitten en heeft me steeds
geholpen met de koffie. Ook Mirjam en Lida hielpen mee. Ik had drie taarten gebakken, Mokkataart, Kwarktaart
en een Appeltaart. Drie potten met koffie gezet, laat ze maar komen. Rob Klop, die zich volgens mij verslapen had
kwam voor de meute uit. Dus inmiddels waren het 20 fietsers, met Yvonne en mij er bij dus 22. Het was een
gezellige boel. Na zo ongeveer 45 minuten gaf Peter het vertreksein en vertelde dat ze met een ommetje naar
Alkmaar zouden gaan voor wie dat wilde. Maar doordat er nu wat langer koffie gedronken was dan anders wilde
sommige meteen naar huis.
Yvonne is nog gebleven en heeft geholpen met alles op te ruimen. Klokslag 12 uur was onze huiskamer weer in
orde, de afwas weg en alle stoelen weer in hun eigen vertrek.
‘s Middags wilde ik zelf ook graag nog een stukje fietsen, het was prachtig zonnig weer. En aangezien Kees

Bleijendaal mijn kwarktaart altijd zo lekker vond, besloot ik om maar naar zijn huis te fietsen en hem en
Lia een stuk te brengen. Zo kwam ik ook nog aan mijn kilometers. Het is jammer, het racefietsseizoen zit er
weer op. Allemaal een goede winter gewenst en tot ziens op de feestavond.

Verjaardagen november 2016
3 november
7 november
7 november
9 november
18 november
19 november
22 november
24 november

Theo Evers
Richard Vreeker
Aad Wolterman
Andre Pover
Aart Hoogschagen
Jan Jansen
Ron Vink
Arend van Giffen

Verjaardagen december 2016
2 december
2 december
4 december
5 december
14 december
22 december
26 december
28 december

Rinaldo Espis
Paul van Meel
Jan Schijf
Henri Balink
Ronald Mallant
Jo Dekker
Paul Meij
Peter Deken

Wie heeft er iets leuks meegemaakt, vertel eens!

Kopij voor december/januari is ook mogelijk in een later stadium, zou
leuk zijn als er wat kerstverhalen binnen komen, (hoeft niet alleen over
fietsen te gaan) om met leuke anekdotes het nieuwe jaar op te vrolijken.
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Besprekingen met de wielervereniging Alcmaria Victrix – Anjo Douma
In dit nummer een stand van zaken van de besprekingen met de wielervereniging Alcmaria Victrix en een aantal
activiteiten die we samen gaan organiseren.
De kogel is door de kerk.
De gemeente Alkmaar (Alkmaar Sport) heeft definitief het eigendom van de wielerbaan en het mountainbike
parcours overgenomen. De wielervereniging gaat de baan en het mountainbike parcours huren. Voor het gebruik
van de kantine heeft Alkmaar Sport een beheerder aangesteld die de kantine pacht. Het heeft allemaal
verschrikkelijk lang geduurd, maar één dezer dagen wordt de huurovereenkomst getekend en kan er weer
opgebouwd worden.
De gemeente Alkmaar heeft de wielervereniging aangewezen als voornaamste aanspreekpunt voor de gemeente
(dus ook voor de toerclub en de wielervereniging Noord Holland)
Het gebruik van de kantine
We ervaren allemaal de overlast van het niet of nauwelijks kunnen gebruiken van de kantine voor onze toerclub.
Onze voorzitter heeft diverse malen onderhandelt met de nieuwe beheerder. Het schiet niet op. Ook met het
sleutelbeheer. We hebben geconstateerd dat we niet als toerclub alleen moeten onderhandelen met de nieuwe
beheerder met de grote kans dat we nog extra moeten gaan betalen voor het gebruik van de kantine.
Met de wielervereniging is afgesproken dat we samen met de beheerder gaan praten. Ook zij hebben nog
aanloopproblemen. We brengen het dan onder bij de huurovereenkomst tussen de beheerder en de
wielervereniging, zodat we niet voor extra kosten komen te staan. Bovendien is de wielervereniging dan het
aanspreekpunt. Een gesprek met de nieuwe beheerder vindt zo spoedig mogelijk plaats. Jullie horen daar snel
meer over, zodat de irritaties hierover weggenomen kunnen worden. De inzet is om voor het gebruik van de
kantine door de toerclub niets te veranderen. Dus open op de zaterdagmorgen bij officiële toertochten en open
op de zondagmorgen.
Nieuw elan
Wij merken dat de wielervereniging enorm is opgelucht dat de problemen met de wielerbaan zijn opgelost en de
financiële situatie duidelijk is. Zij kunnen weer opbouwen. Men merkt het ook aan de toename van het aantal
nieuwe leden en de toename van vrijwilligers. Inmiddels zijn er ook al weer een aantal extra activiteiten op de
baan ontwikkeld waaraan ook de leden van de toerclub kunnen deelnemen.
Clinic baanfietsen
Op maandagavond worden vanaf 20.30 – 22.00 uur introductielessen georganiseerd om op de baan te leren
fietsen. Ook onze leden die nog geen baanervaring hebben kunnen daar aan deelnemen. Kosten € 20,00 per les.
Je krijgt dan ook de beschikking over een baanfiets. Je leert er op de lijn rijden, afstappen, omkijken, naar de
blauwe lijn fietsen en het vertrouwen op de baan. Na de introductiecursus krijg je vaak plezier in het fietsen op
de baan.
Op de baan fietsen?
Op vrijdag- en zaterdagmorgen van 09.00 – 12.00 uur kun je op de baanfietsen o.a. onder begeleiding van Levien
Mechielsen. Een mooie tijdsbesteding in de winter. Een tienrittenkaart kost € 80,00. De huur van de fiets is voor
leden van de toerclub is gelijk aan leden van de wielervereniging, géén € 9,00, maar € 5,00. De populariteit voor
het baanfietsen neemt weer snel toe. Met een groepje kan het dus gezellig worden. Waarschijnlijk is dan de
kantine ook open.
AED cursus
Er komt een cursus over het gebruik van de AED. De cursus zal in de wintermaanden plaatsvinden. Je hoort er
nog over. Je leert er het gebruik van de AED en het geven van eerste hulp en reanimatie. Wij denken dat hiervoor,
gezien de recente ervaringen, wel belangstelling zal zijn.
Gezamenlijke promotie
In dit nummer hebben we een aantal activiteiten van de wielervereniging bekend gemaakt. De wielervereniging
doet dit ook voor onze ATB tochten met tevens de vraag naar vrijwilligers. Ook de toertochten kunnen bekend
worden gemaakt op de site van de wielervereniging.
Stand van zaken fusie
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We hebben enorm veel geduld moeten betrachten in de besprekingen over een fusie. Iedereen moest wachten
op de besluiten van de gemeente Alkmaar voordat er enige duidelijkheid kon worden gegeven. Er is nu met elkaar
afgesproken omdat voor het einde van dit jaar te doen. De toerclub doet dit met een informatieavond voor de
leden. Deze avond zal ook in het teken staan van voorlopige besluiten.
We kunnen jullie alvast wel wat duidelijkheid geven over de stand van zaken. De voorwaarden die onze
ledenvergadering heeft gesteld aan de samenwerking/fusie zijn gerealiseerd.
1. We blijven fietsen zoals het tot nog toe is gegaan. Onze toercommissie zet de toertochten uit, is daarvoor
verantwoordelijk en zal vertegenwoordigd zijn in een nieuw bestuur. Het recreatiefietsen is één van de
peilers van de nieuwe club.
2. De organisatie wordt van onderop opgebouwd. De commissies
vormen het hart van de vereniging. In de vereniging zijn meerdere
commissies.
3. De toerclub heeft als toercommissie een zetel in het nieuwe
bestuur.
4. De contributie voor het toerfietsen blijft op huidige niveau, dus
wordt niet verhoogd.
5. De toerfietsers blijven lid van de NTFU i.v.m. de verzekeringen en de
informatie over toerfietsen.
6. De financiële reserve van de toerclub wordt specifiek gereserveerd
voor de kosten van meerdaagse tochten of specifieke toertochten.
Wordt dus niet op de grote hoop gebracht. De toercommissie heeft
hier de belangrijkste stem in.
7. Het grotere ledental zal worden benut voor de inzet van meer
vrijwilligers voor alle activiteiten van de vereniging.
8. Het motto van de vereniging: “één club voor een leven lang fietsplezier”.
Kortom er verandert niet veel, behoudens een nieuw elan en een nieuwe vereniging die als aanspreekpunt voor
de gemeente fungeert en die met de verschillende activiteiten (mountainbike, baan, weg, recreatie en prestatie)
voor diverse leeftijdsgroepen een leven lang fietsplezier biedt. Bovendien biedt het grotere ledental een betere
schaal om vrijwilligerswerk te organiseren en de fietssport en de verschillende activiteiten te promoten.
We moeten er wel op wijzen dat er veel opnieuw opgebouwd moet worden en dat nieuwe activiteiten
stapsgewijs ingevoerd zullen worden. Voor iedereen dus een leuke uitdaging.
Verder kan ieder lid profiteren van de kennis over de fietssport van de beide clubs en kunnen de leden
deelnemen aan alle faciliteiten (baan, weg, mtb en toer) die de nieuwe vereniging biedt.
Er is natuurlijk nog veel meer te vertellen. Bv. over hoe de nieuwe vereniging er uit zal zien, wanneer er een fusie
plaatsvindt, hoe de integratie van de besturen plaatsvindt, hoe we de vereniging aan moeten passen aan de
huidige tijd, de financiële garanties. Rekening moeten houden met de vergrijzing en deelname van nieuwe
doelgroepen moeten realiseren e.d. Op dit moment worden de laatste loodjes ingevuld. We komen daarvoor nu
om de veertien dagen bijeen.
Wij hopen dat we rond het einde van november in een ledenvergadering alle gewenste duidelijkheid kunnen
geven.

De ATB-tochten starten weer de komende maanden!
ATB-tochten 2016 - 2017
ZONDAG
ZONDAG
ZONDAG
ZONDAG

06 november
11 december
15 januari
05 februari

2016
2016
2017
2017

ATB - Schoorlse Duinen
ATB - Schoorlse Duinen
ATB - Noord-Holl. Langste
ATB - Schoorlse Duinen

( 40 km )
( 40 km )
( 65 km )
( 40 km )

start
start
start
start

9.00 - 9.30 uur
9.00 - 9.30 uur
9.00 - 9.30 uur
9.00 - 9.30 uur
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Bekend adres, Bekend gezicht….John staat weer als vanouds voor u klaar!
Openingstijden
Maandag
: Gesloten
Dinsdag
: 09:00 – 18:00
Woensdag : 09:00 – 18:00
Donderdag : 09:00 – 21:00
Vrijdag
: 09:00 – 18:00
Zaterdag
: 09:00 – 17:00

Zilverstraat 6
1811 DH ALKMAAR

Tel. 072-5823247
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“Rondje Stelling 2016”
De Stellingtocht, onder auspiciën van de T.C. UWTC uit Uithoorn heeft voor het
5e jaar de Stellingtocht georganiseerd met fietsafstanden van 25, 30, 45, 60, 85,
120 en 170 km.
Deze organisatie bestaat uit verschillende verenigingen zoals, UWTC, Kennemer
T.C., het goede doel Raisin Hope Foundation en T.C. Alcmaria Victrix.
In deze organisatie draait de T.C Alcmaria dan ook voor het 2e jaar mee waarbij onze vereniging de inschrijfpost met
de Kennemer T.C. bemand en de stempelpost in Katwoude verzorgd.
Gezien het mooie fiets weer en de grote inzet van alle vrijwilligers van de verenigingen kunnen we deze tocht zeer
geslaagd noemen. Fijn was te horen dat de deelnemers de organisatie complimenteerde met het voortreffelijk uitzetten
van de totale route.
De opkomst van het aantal deelnemers over de 3 startlocaties was 710 deelnemerstotaal over alle afstanden. In
Uitgeest, Fort aan den Ham, het start en finish punt waar de Kennemer T.C. en Alcmaria aanwezig waren zijn totaal
102 deelnemers voor de 120 km en 73 deelnemers voor 170 km tocht vertrokken.
Daar onze vereniging 11 personen als vrijwilliger heeft in kunnen zetten wil de organisatie van de T.C. Alcmaria
Victrix de vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun bereidwilligheid om
deze tocht tot een succes te brengen.
De vrijwilligers die hebben geholpen met het uitpijlen van de 120 km
fietsroute, bemannen van de stempelpost zijn namens Alcmaria Victrix:
Anton en Yvonne van Nimwegen die van ‘s morgens 08.00 uur tot
15.00 uur aanwezig waren op de stempelpost het “Hart van Katwoude”.
Wim Tolman en Nico Kuilboer voor het plaatsen en ophalen van de
pijlen vanaf de Woude tot en met Volendam zowel op de vrijdag als
zaterdag.
Jack Narold en John Water voor het plaatsen en ophalen van de pijlen
vanaf Volendam tot Durgerdam vrijdag en zaterdag.
Sam Krom en Peter de Laat die vanaf Durgerdam tot Oostzaan, dit
gedeelte moest grotendeels per fiets gedaan worden, dit hebben verzorgd op de vrijdag en zaterdag.
We kunnen dan ook stellen dat het rondje Stelling 2016 met de medewerking van al onze vrijwilligers een groot
succes is geworden.
Zeker het goede doel, de “Raisin Hope Foundation”, die landelijk een netwerk van aangepaste fietsen realiseert voor
mensen met opgelopen hersenletsel, kan een mooi bedrag tegemoet zien voor de aanschaf van een nieuwe aangepaste
fiets. Namens de organisatie wil ik u dan ook hartelijk bedanken voor u getoonde inzet.
Wim, Hans, en Rob

Openingstijden
Maandag: 13:00 – 18:00
Dinsdag:
09:00 – 18:00
Woensdag: 09:00 – 18:00
Donderdag: 09:00 – 21:00
Vrijdag:
09:00 – 18:00
Zaterdag: 09:00 – 17:00

Vondelstraat 82, 1814 AC, ALKMAAR; 072-5158538

“DE PLACE TO BE voor al uw fietsen en benodigdheden
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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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