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Onze laatste MTB-tocht
Om 9.00 uur!

Alcmaria Victrix in het hartje van Noord-Holland voor gezellig fietsen!
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Toercommissie
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Webbeheerder
Lief en Leed
Redactie

: Sander Meijer / Robert Makkus
: Kantine Sportpaleis, Terborchlaan 200, 1816 LE Alkmaar, tel.nr 072-5155222
: RABO bank IBAN: NL87 RABO 0376 4232 85
: www.tcav.nl / postbus@tcav.nl
: Sander Meijer
: Truus de Maaré, truusdm@quicknet.nl, tel nr: 072-5092746.
: Jack Narold , tel.nr 06-31780394

Kopy maand februari inleveren voor 20 februari 2017
Inleveradres 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 2017

Lid worden?
Bel de ledenadministratie
06-14898935
Secretariaat
072- 5616462

Hoofdlidmaatschap (incl. NTFU)
: € 56,00 per jaar
Elk volgend gezinslid
: € 41,00 per jaar
NTFU lid bij andere vereniging
: € 26,00 per jaar
Jeugdleden t/m 17 jaar
: € 22,50 per jaar
Aanmelden nieuwe leden: zie de website en download het inschrijfformulier of bel de ledenadministratie

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
Bij deze eerste uitgave van ons clubblad in het nieuwe jaar wens ik u namens de overige bestuursleden een
Gelukkig sportief en vooral een gezond 2017.
Wat gaat het nieuwe jaar ons brengen, er zijn volop ontwikkelingen binnen onze vereniging, gaan we op dezelfde voet
verder of gaan we de intentieovereenkomst aan met wielervereniging Alcmaria Victrix of zijn er nog andere
mogelijkheden iedereen heeft wel naar gebleken is zo'n beetje zijn eigen mening en deze kan u op de komende
jaarvergadering van aanstaande 24 februari laten gelden.
Verdere ontvangt u in de eerste week van februari de Nieuwsbrief, de gebruikelijke agenda behorende bij de
jaarvergadering ook de informatie en ingezonden stukken omtrent de intentieovereenkomst.
Verder valt er in de winterstop niet zoveel te schrijven er worden door diverse leden in de winterstop krachtig
doorgereden zelfs Aart en Thies zijn niet van die fiets af te slaan.
Ook is weer de MTB toertocht Noordhollands langste gehouden, de deelnemers aantal viel dit keer ook weer tegen,
debet hieraan was toch ook wel de glibberige wegen voor aanvang van de start, vanaf de start was het voor de rest
prima fietsweer, zowat geen wind en een lekker zonnetje.
Alle vrijwilligers die deze tocht weer mogelijk maakte hartelijk bedankt voor jullie medewerking.
Ook zijn we bezig met het organiseren van de driedaagse, we hopen op kort termijn via een nieuwsbrief u hier verder
te over informeren de vertrekdatum is in ieder geval op vrijdag 25 augustus.
Dan een nog een berichtje binnen gekomen vanuit de ziekenboeg, nou ja zeg maar pech boeg onze Truus u weet wel
van lief en leed is nu zelf weer de dupe geworden van een weg glijdend been tijdens een van haar huishoudelijke
klussen een heeft daarbij een van haar middenvoets beentjes gebroken. Truus we wensen een spoedig herstel.
Tot slot de o zo belangrijke jaarvergadering van 24 februari aanvang 20.00 uur komt allen zet het in u agenda.
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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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Alweer een jaar voorbij - Truus
Hier zit ik achter de computer op een mooie zondag met een stralend zonnetje en weinig wind. Het nieuwe jaar, om
weer heel veel kilometers te maken is alweer 3 weken oud. De dagen beginnen alweer te lengen. De tijd vliegt voorbij.
De ijsbaan naast ons huis kan helaas nog niet open , er is nog té weinig vorst geweest.
Willem is aan het wandelen in het bos met de Atletiekgroep van Nova en ik moet helaas binnen zitten. Ben in de
keuken van de drempel gevallen en heb mijn voet wortelbeentje gebroken.
5 weken gips om mijn been. Kon daardoor dus niet helpen bij de mountainbike tocht en weet daar ook niet veel van.
Heb gehoord dat er rond de 250 deelnemers waren. Gelukkig hoefde mijn post in het bos niet door een ander ingevuld
te worden, omdat ze daar deze keer gewoon rechtdoor moesten naar de nok en niet vanuit Bergen aan Zee kwamen en
daar rechtsaf moesten .Nu komt er nog een laatste mountainbike tocht en dan is dat ook weer voorbij .
Over een week of 7 begint het nieuwe seizoen alweer. Maar eerst is er nog de jaar vergadering waar natuurlijk wordt
gepraat of we in de toekomst samen gaan met de wielrenvereniging.
En dan heb ik horen verluiden dat er al druk wordt word gesproken om dit jaar weer een driedaagse te organiseren
voor de hele groep en ook wordt er vergaderd om volgend jaar een week te gaan fietsen met de club. Allemaal hele
leuke dingen. We zullen het horen.
Verder moet ik even alle mensen die ziek zijn een goed herstel wensen en dat dit nieuwe jaar hun maar veel
gezondheid brengt.

Cursus reanimatie
We beschikken op de baan over een AED apparaat.
Onlangs werd een lid van de Toerclub hevig onwel. Het apparaat kon niet worden gevonden. Gelukkig dat
er enkele mensen waren die konden helpen met reanimatie en de ambulance hebben gebeld. Uiteindelijk is
het goed afgelopen. De onduidelijkheid en de afhankelijk van mensen die toevallig kunnen reanimeren of
een AED apparaat kunnen bedienen bleek wel erg groot.
Dit risico kunnen we niet meer hebben. We organiseren belangrijke sportwedstrijden, trainingen, zowel op
de baan, de weg, als op het MTB parcours.
Zowel de Wieler Vereniging Alcmaria Victrix, als de Toer Club Alcmaria Victrix hebben besloten een
gezamenlijke cursus voor de leden en/of vrijwilligers te organiseren over de bediening van de AED en het
kunnen reanimeren. Wij denken dat er meer dan voldoende belangstelling voor is. In één avond doe je
voldoende vaardigheid op. Mensen die al wel een cursus hebben gevolgd, kunnen hun vaardigheden
actualiseren.
De cursus wordt gegeven door leden van de EHBO.
Wij willen eerst de belangstelling inventariseren. Daarna organiseren wij een cursusavond in maart a.s. in
het wielerpaleis.
Geef je voor 20 februari op bij:
Anjo Douma
adouma@xs4all.nl
06 – 5325 9838

Verjaardagen januari 2017
1 januari
1 januari
8 januari
10 januari
13 januari
13 januari
15 januari
18 januari
23 januari
24 januari
27 januari
29 januari
30 januari

Jan Dekker
Piet Koster
A. Jelsma
Toon Brouwer
E. Meeken
Jolanda de Kerk
Henk v.d. Veer
Evert Hage
Henk Barbiers
Piet van der Terp
Juan Groot
Maurits Vermeij
Ben Rasch
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Verjaardagen februari 2017
06 februari
07 februari
12 februari
12 februari
15 februari
15 februari
15 februari
17 februari
19 februari
23 februari

Cees Adrichem
Hans van Sluis
Hans Korsman
Gerard Meereboer
Henk Winder
Annita Meeken-Krom
Frans Looijesteijn
Sander Meijer
Peter Does
H. Witte

Uitslag quiz
Nou, we hebben bij elkaar gezeten en de lijsten
doorgenomen met hieronder het resultaat.
Er zijn 17 vragenlijsten ingevuld.
Het is een "close finish" geworden met als uiteindelijke winnaar:

DE FAMILIE KUILBOER
De prijswinnaars zijn al op de hoogte gebracht en de prijs zal tijdens de ledenvergadering worden
uitgereikt.
Zoals in de quiz al stond wordt er over de uitslag niet gecorrespondeerd maar we willen jullie de
antwoorden niet onthouden. Dus die volgen hieronder.
Enkele deelnemers hadden hun naam niet ingevuld en van enkele andere deelnemers wordt
betwijfeld of zij hun "toverdoosje" niet geraadpleegd hebben! 😉
Ieder van de deelnemers kende zijn fietshelden wel.
Sommige waren met hun antwoorden op de gezegdes erg geestig.
Spannend werd het bij "raad het plaat(s)je"!
Daar sprongen er een paar uit (waaronder de deelnemer zonder naam)?
En dan de pontjes nog. Ook die was voor velen lastig.
(op Schoonhoven na dan want dat stond op de pond😜 en dus ook op de foto)
Conclusie:
Jan Dekker moet je echt niet weg sturen zonder TomTom want anders komt hij echt niet ver!
Cor Kliffen houdt van feestjes en ziet alleen maar humor in de vragen en dus ook in de
antwoorden. Ik heb me rot gelachen.
De meeste deelnemers denken toch echt dat "met iets boven tafel fietsen" een biertje gedronken
moet worden (omdat het anders blijkbaar niet gaat lukken)??? Ook lekker natuurlijk maar dat was
niet het antwoord😳 😁
En daarna willen ze vervolgens sterke verhalen vertellen? 🤔 😂

Antwoorden van de Kennis quiz TCAV - oktober 2016
Naam deelnemer: met deze vraag had een enkeling ook al moeite!🤔
Onderdeel 1:
Zoek de plaat(s)jes
Probeer de plaats waar deze dagtocht of driedaagse langskwam te herkennen en schrijf op.
(Halve punt als je wel de dagtocht of 3 daagse tocht weet!)
1. Oterleek -Bianca's
2. Scheemda- Groningen 2 daagse
3. Kolhorn-West-Friese omringdijk Klassieker
4. Apeldoorn - 3 daagse
5. Katwoude -rondje stelling
En dus niet:😉
1t/m 4 -Koedijk,Alkmaar,Schermerhorn,Oterleek
Onderdeel 2:
RAD van Pontjes in Nederland
Uitleg: 2x draaien en waar rad stopt die pond moet geraden worden.
Vraag: waar vaart deze pont?
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1. Moordrecht-Gouderak
2. Enkhuizen- Stavoren
3. Wageningen/Lexkesveer
4. Eemdijk
5. Buitenhuizen
6. Zwartsluis
7. Schoonhoven
Onderdeel 3:
Ken / herken je de Nederlandse of plaatselijke FIETSHELDEN
Oude zwart/wit foto's van bekende wielrenners en vragen wie het was.
1. Eddy Merckx
2. Rudi Altig
3. Hennie Kuiper
4. Joop Zoetemelk
5. Jan Rol (de plaatselijke held)
Onderdeel 4:
Bekende wielergezegdes of uitspraken en wat betekenen ze.
fietsgezegdes en uitdrukkingen en gezegden uit het sportcommentaar, ook wel sportjargon
genoemd. Probeer bij benadering aan te geven wat je denkt dat ze ermee bedoelen!
Iets boven de tafel fietsen.
Antwoord: Duidelijkheid geven of krijgen over iemands bedoelingen.
En dus niet:😉
Boven je macht rijden
Sterke verhalen vertellen
Biertje drinken!!
Met te licht verzet fietsen
De stoute fietsschoenen aantrekken.
Antwoord: Iets doen wat moed vergt.
En dus niet:😉
Na afloop fietstocht slippers aan!!
een wapper krijgen:
Antwoord: hongerklop krijgen/ te weinig gegeten hebben waardoor het lichaam ineens niet meer in
staat is tot grote fysieke inspanning.
En dus niet:😉
Duwen
In de wind rijden
Slinger van een fietsmaat krijgen!!?
musette:
Antwoord: etenszakje
En dus niet:😉
Wijntje (of je moet daar goed op kunnen fietsen)
Setje fietsschoenen (dames en heren)?
Nieuwe fietsplaatjes
In de groep ronddraaien
Hongerklop krijgen?
Het skoekeloen in rijden:
Antwoord: het ravijn inrijden
vierkant draaien:
Antwoord: niet vlot fietsen(vooral door technische tegenslag of vete in de ontsnappende groep).
En dus niet: 😉
Afgesleten tandwielen?
De weg kwijt zijn? (zijn we allemaal wel eens)
Op een hele slechte weg rijden
Stil vallen = chasse patate
We hebben via via gehoord dat er van het feest genoten is dus misschien een idee voor het
bestuur om in de toekomst zoiets te herhalen op wat voor lokatie dan ook.
Je spreekt elkaar een keer op een andere manier en het verbind alle fietsgroepen.
Wij hebben het graag georganiseerd, wie volgt?
De organisatie,
Yvon en Anton
Lida en Sam
Bert en Yolanda
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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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De ATB-tocht voor de komende maand!
ZONDAG

05 februari

2017

ATB - Schoorlse Duinen

( 40 km )

start

9.00 - 9.30 uur

Aankondiging TCAV collen tocht 2017 – Ruud Bakker
Ook voor 2017 willen we graag een TCAV collen tocht organiseren.
Door de deelnemers van vorig jaar zijn verschillende mooie opties naar voren gebracht voor een prachtige
fietsvakantie.
Het ligt in de bedoeling om in januari 2017 de plannen voor een TCAV collen tocht te concretiseren.
Zoals het er nu naar uit ziet lijkt het ons raadzaam om de week TCAV collen tochten 2017 buiten het seizoen te rijden.
Ergo eind augustus of begin september 2017. Het is onze intentie om ervoor te zorgen dat de TCAV collen tocht 2017
niet samen valt met een andere belangrijk TCAV evenement.
Nogmaals wil ik benadrukken dat je niet per se een berggeit moet zijn om je aan te melden voor de TCAV collen tocht.
Geïnteresseerden voor de TCAV collen tocht 2017 kunnen zich aanmelden bij Ruud Bakker persoonlijk, of per
telefoon ’s-avonds op nummer 072 5126591, of per e-mail bericht op e-mail adres: bow.bakker@upcmail.nl .

20.00 – 22.30

VRIJDAG 24 FEBRUARI

LOCATIE
KANTINE SPORTPALEIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Toerprogramma Maart 2017
DATUM NAAM VAN DE TOCHT
ZA 04
ZO 05
ZA 11
ZO 12
ZA 18
ZO 19
ZA 25

WARMING-UP-TOERTJE
DE ZONDAGPLOEG
CLUBTRAININGSTOERTJE
DE ZONDAGPLOEG
CLUBTRAININGSTOERTJE
DE ZONDAGPLOEG
LENTETOCHT

ZO 26

DE ZONDAGPLOEG

SOORT

AFSTAND

STARTTIJD

STEMPELTAFEL

Gezam.
GT
GT
GT
GT
GT
GT

NTB
NTB
NTB
NTB
NTB
NTB
NTB

9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00

Jack N. / Piet Hein
Cees / Peter
Jack / Jan Dekker
Cees / Peter
Rob K. / Jan Dekker
Cees / Peter
Robert B. / Karel de B.

GT

NTB

9.00

Cees / Peter

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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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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