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en bij twijfel over het doorgaan van de tocht!
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Stukje van de voorzitter - Hans
Beste leden de kop is er weer vanaf, niet zo zeer op de fiets maar de jaarvergadering die
gehouden is. Een bijzondere jaarvergadering dit jaar, want er zou immers gestemd worden
omtrent de intentieovereenkomst met Wielervereniging Alcmaria Victrix.
Na de gebruikelijke agendapunten kwam na de pauze de informatie met behulp van een
beamer presentatie verzorgt door Robert Makkus met daarin alle voor- en nadelen.
Uiteraard kwamen daarna ook de voor- en tegenstanders aan het woord, maar ondanks dit
alles konden wij niet tot stemming over gaan.
De statuten schrijven namelijk voor dat tweederde van de leden aanwezig moeten zijn al of
niet met machtiging, ondanks de procentueel geziene grote opkomst was het toch niet
voldoende, dit houdt dus in dat binnen vier weken opnieuw een vergadering moet worden
gehouden, u ontvangt daar bijtijds een aparte nieuwsbrief van.
Dan over naar het fietsseizoen a.s. zaterdag staat het eerste warming-up rondje van Jack en
Piet Hein als organisatoren op het progamma, vertrek is om 9.00 uur de bedoeling is dat wij
deze tot de koffiestop gezamenlijk rijden deze is op circa 32 km. We hopen dat het restaurant
bijtijds open is en dat we in ieder geval op het terras aan de wielerbaan kunnen verzamelen voor de zondag ploeg geldt
eigenlijk hetzelfde, zij starten ook zondag met een ntb afstand vertrek ook om 9.00 uur.
Daarna volgen nog twee warming-up rondes, steeds wat oplopend van afstand met als afsluiting van de maand maart
de Voorjaarsklassieker afstand circa 90 km. Dit jaar zijn de organisatoren Anton en ondergetekende, het is wel de
bedoeling van de tochten in maart dat beide groepen ongeveer gelijktijdig aankomen bij de restaurants en gezamenlijk
aan de koffie gaan, de B groep zal daarvoor steeds een extra lus rijden.
Namens de overige bestuursleden wensen wij u een fijn en veilig fiets seizoen toe.

De vierde en tevens laatste ATB tocht van dit seizoen - Truus
Deze keer heb ik geen post gestaan voor onze tocht. Ik heb ons deel van de route eens bekeken op mijn gewone fiets.
3 uur lang staan, samen met Ties,was voor mijn voet in het gips net even te lang.
Ik ben met mijn chocolaatjes maar even over het deel parcours gefietst (alleen de fietspaden hoor) die onze groep
bemand. Ook leuk om de vrijwilligers even weer te zien.
Bij Kees Adrichem en Jo Dekker, die staan onder aan de Nok, ben ik maar niet te lang
gebleven. De jongens werden gek van mijn gegil. Het is daar zo’n enge afdaling. Brrrr.
De volgende op mijn route was Ties, daar ook even een praatje gemaakt. Vervolgens
kwam ik Sam Krom, Anneke den Ouden en Jan Karsten tegen die ik allemaal van
chocola heb voorzien. Toen op naar Schoorl aan Zee. Waar Cees en Cor stonden. Daar
was het ineens mistig. Viel dat even tegen. Het was vlak daarvoor nog een beetje
zonnig. Op de terugweg heb ik aan deze en genen eens gevraagd hoeveel

deelnemers ze dachten dat er waren. Dat bleken er maar 190 geweest te zijn.
En dát mensen, was natuurlijk veel tekort. Al het organiseren vooraf door het ATB bestuur voor zo weinig respons.
Maar ook alle vrijwilligers die uren moeten posten, en dan blijkt misschien naderhand dat de fietsclub er bijna geen
cent aan over houdt. En doen we dit niet allemaal om de clubkas te vullen.
Misschien zouden we er mee moeten stoppen na zoveel jaren.
Ik heb zelf wel altijd met heel veel plezier geholpen en zeker nog bij Ben Bel met de Bouillon en de krentenbollen. En
ongetwijfeld zijn er veel meer die met liefde post hebben gestaan, maar ik weet ook dat er mensen zijn die net zoals
mij twijfels hebben om het volgend jaar door te moeten laten gaan.
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Verder wil ik alle fietsmaatjes die gezellig bij ons een bakkie zijn komen halen
vanwege mijn blessures bedanken.
Ik ben zelf met mijn gipspootje op ziekenbezoek bij Cor Kliffen geweest. Cor heeft
een liesbreuk operatie ondergaan en wacht nu nog op een ablatie.
Nou luitjes, als het nieuwe clubblad verschijnt is de jaarvergadering waarschijnlijk
alweer voorbij, zo niet dan hoop ik dat jullie in grote getale aanwezig zullen zijn.
In ieder geval allemaal een heel goed fiets seizoen gewenst zonder brokken en veel
mooi weer.

Verjaardagen maart 2017
07 maart
08 maart
10 maart
13 maart
19 maart
20 maart
24 maart

Ruud Bakker
M. Blaauw
Jan Kuiper
Wim Westphal
Willem Leemburg
Cees Bleijendaal
Nico Kuilboer Jr.

Verslagje MTB-tocht zondag 5 februari 2017 van een achterrijder – Piet Hein
Met de fiets in de auto om 8.45 uur naar de wielerbaan gereden. Sander Meijer stond al bij de buitendeur
inschrijfkaarten uit te delen en in de kantine was het gezellig druk.
De “vaste” kaartverkopers (Peter Does, Rinke en Yda de Hoop en Willem de Vroomen) zaten op hun post. Later
bleken er nèt geen 200 deelnemers gefietst te hebben. Evenals bij NH-Langste troffen we het met het weer; weinig
wind en veelal een zonnetje. De helpers op het strand hebben echter ook hele periodes in de koude mist gestaan!
Om (achter) te fietsen was met dit weertype geen straf en aan Ad den Ouden had ik een hele goeie maat. Wij
hebben niets gemerkt van ongelukjes en er waren later ook geen meldingen over. Dus is deze laatste tocht van dit
winterseizoen goed verlopen!
Rond 12.30 uur kwamen Ad en ik na 3 uur biken, best wel een beetje uitgewoond, weer aan bij de wielerbaan. Jan de
Raadt en Pieter vd Terp stonden ons met de nog aangesloten hoge drukspuiten op te wachten. Toch wel lekker om
met een schoon gespoten fiets thuis te komen.
Na scheren en douchen zit ik, nu zelf ook weer schoon, achter de pc. En dan steekt de gedachte op: Moet TCAV
volgend jaar weer meedoen? Zelf zie ik argumenten die er vòòr, maar ook die er tégen pleiten.
Vòòr:
- De organisatie “staat” en dat al 30 jaar! Dit geldt niet alleen binnen de (nog?) Toervereniging Alcmaria Victrix,
maar ook binnen mtbnoordholland waar
TCAV samen met DOK, Le Champion, Toerclub Wervershoof, Wielersport Texel , v.v. Hollandia T. en de
Evenementencommissie Winkel deel van uitmaakt.
Uit eigen ervaring kan ik bevestigen dat er goed wordt samengewerkt!
- Deze samenwerking zorgt voor een goede spreiding van te houden tochten.
- Het hele gebeuren leeft binnen onze toerclub en geeft ook binding aan clubleden.
- We laten ATBers door de mooie landerijen van de Egmondermeer fietsen waar normaal gesproken niet gefietst
wordt.
- De opbrengsten van één van de 4 ritten gaat elk jaar naar een (ander) goed doel.
- Door de contacten met StaatsBosBeheer, PWN en de gemeente blijft onze toerclub op de hoogte en betrokken
wat er in onze omgeving speelt en kan er misschien ook enige invloed op uitoefenen.
- Zolang de opbrengsten groter zijn dan de kosten vaart de toerclub er wel bij.
Tegen:
- De meeste (meehelpende) leden worden ouder. Misschien is het te overwegen om er een streep onder te zetten
nu we het allemaal (nog goed) kunnen organiseren.
- Het aantal deelnemers neemt duidelijk af.
- De verplichtingen en dito kosten, waaraan voldaan moet worden om de tochtjes te organiseren, zijn
toegenomen. Ik noem even uit m’n hoofd: EHBO, SBB, PWN, gemeente, Rijkswaterstaat (=strandgedeeltes),
Reddingsbrigade Schoorl.
Misschien weet Truus de Maaré deze vòòr- en tégenpunten nog aan te vullen en uit te breiden. En misschien kan dit
punt op de komende jaarvergadering besproken worden. Normaal doet Truus altijd verslag van deze ritten in het
clubblad, maar zoals we allemaal ondertussen weten: Ze wordt nog even geremd door een middenvoetsbeentje wat
nog helende is. Alle helpers weer veel dank.
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Toerprogramma 2017 van Toerclub Alcmaria Victrix
VRIJDAG 24 FEBRUARI
ALGEMENE LEDENVERGADERING

20.00 – 22.30

LOCATIE
KANTINE SPORTPALEIS

Toerprogramma Maart 2017
DATUM
WO 01
ZA 04
ZO 05
ZA 11
ZO 12
ZA 18
ZO 19

NAAM VAN DE TOCHT
START WOENSDAGRITTEN
WARMING-UP-TOERTJE
DE ZONDAGPLOEG
CLUBTRAININGSTOERTJE
DE ZONDAGPLOEG
CLUBTRAININGSTOERTJE
DE ZONDAGPLOEG

SOORT
GT
Gezam.
GT
GT
GT
GT
GT

AFSTAND
NTB
50
NTB
70
GT
80
NTB

STARTTIJD
9:00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00

STEMPELTAFEL
Jack / Piet Hein
Cees / Peter
Jack /Jan Dekker
Cees / Peter
Rob K /Jan Dekker
Cees / Peter

ZA 25

LENTETOCHT

GT

95

9.00

Hans / Anton

ZO 26

DE ZONDAGPLOEG

GT

NTB

9.00

Cees / Peter

AFSTAND
NTB
NTB
110 KM
NTB
NTB
140 KM
NTB
120 KM
NTB

STARTTIJD
8:30
9.00
8.30
9.00
9.00
8.30
9.00
8.30
9.00

STEMPELTAFEL
Cees / Peter
Ruud Bakker
Cees / Peter
Cees / Peter
Klaas Roos / Rob Klop
Cees / Peter
Hans Bos
Cees / Peter

SOORT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT

AFSTAND
NTB
90 KM
145 KM
NTB
140 KM
NTB
160 KM
NTB
NTB

STARTTIJD
9.00
8.00
8.00
9.00
8.00
9.00
8.00
9.00
9.00

STEMPELTAFEL
Cees / Peter
Piet Hein / Jack N.
Jack N. / Piet Hein
Cees / Peter
Hans Bos
Cees / Peter
Ruud Bakker / Nico K.
Cees / Peter
Cees / Peter

SOORT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT

AFSTAND
110 KM
180 KM
NTB
165 KM
NTB
NTB
NTB

STARTTIJD
7.30
7.30
9.00
8.00
9.00
9.00
9.00

STEMPELTAFEL
Rob K. / Jan Dekker
W.Tolman / R. Makkus.
Cees / Peter
NTB
Cees / Peter
Cees / Peter
Cees / Peter

Toerprogramma April 2017
DATUM
ZA 01
ZO 02
ZA 08
ZO 09
MA 17
ZA 22
ZO 23
ZA 29
ZO 30

NAAM VAN DE TOCHT
START ZATERDAGOCHTEND RITTEN
DE ZONDAGPLOEG
NOORDKOPTOCHT
DE ZONDAGPLOEG
2DE PAASHAASTOCHT
WEESPERTOER (start G. Groteplein)
DE ZONDAGPLOEG
ORANJETOCHT
DE ZONDAGPLOEG

SOORT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT

Toerprogramma Mei 2017
DATUM
ZO 01
ZA 06
ZA 06
ZO 07
ZA 13
ZO 14
ZA 20
ZO 21
ZO 28

NAAM VAN DE TOCHT
DE ZONDAGPLOEG
DUINRANDTOCHT (korte versie)
DUINRANDTOCHT (Alkm-Wassenaar)
ZONDAGPLOEG - Moederdag
RONDJE HAARLEMMERMEER
DE ZONDAGPLOEG
VOORJAARSKLASSIEKER
DE ZONDAGPLOEG
DE ZONDAGPLOEG

Toerprogramma Juni 2017
DATUM
ZA 03
ZA 03
MA 05
ZA 10
ZO 11
ZO 18
ZO 25

NAAM VAN DE TOCHT
ENKHUIZERTOCHT
MARKERWAARDTOCHT
2DE PINKSTERDAGTOCHT
RONDJE STAVOREN
DE ZONDAGPLOEG
DE ZONDAGPLOEG
DE ZONDAGPLOEG

Indien er geen voorrijder beschikbaar is!
De volgende personen zijn dan oproepbaar om deze taak zich te nemen:
Klaas Roos, Pieter v/d Terp, Ferry Ronde, John Water, Piet Hein Horsten en Rob Klop.
De eigenaar van de tocht dient dit zelf te regelen!
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Toerprogramma Juli 2017
DATUM
ZA 01
ZO 02
ZO 9
ZA 15
ZO 16
ZO 23
ZA 29
ZO 30

NAAM VAN DE TOCHT
WIERINGERTOCHT
DE ZONDAGPLOEG
DE ZONDAGPLOEG

Aart Slegh Tocht + Pontkosten
DE ZONDAGPLOEG
DE ZONDAGPLOEG
RONDJE AMSTERDAM
DE ZONDAGPLOEG

SOORT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT

AFSTAND
140 KM
NTB
NTB
170 KM
NTB
NTB
120 km
NTB

STARTTIJD
8.00
9.00
9.00
7.45
9.00
9.00
8.00
9.00

SOORT
GT
GT
GT
GT

AFSTAND
NTB
NTB
160 KM
NTB

STARTTIJD
9.00
9.00
8.00
9.00

GT

NTB

SOORT

AFSTAND

STARTTIJD

STEMPELTAFEL
Peter de L. / Cees A.
Cees / Peter
Cees / Peter
Peter D. /
Cees / Peter
Cees / Peter
Jack N. / Anton van N.
Cees / Peter

Toerprogramma Augustus 2017
DATUM
ZO 06
ZO 13
ZA 19
ZO 20
VR 25Z0 27

NAAM VAN DE TOCHT
DE ZONDAGPLOEG
DE ZONDAGPLOEG
HAARZUILENSTOCHT
DE ZONDAGPLOEG
DRIE-DAAGSE

STEMPELTAFEL
Cees / Peter
Cees / Peter
Robert Makkus / Willem T
Cees / Peter
Willem / Hans / Karel

Toerprogramma September 2017
DATUM

NAAM VAN DE TOCHT

STEMPELTAFEL

ZO 03

STELLING TOCHT

VT

120 KM

7.00/9.00

Uitgeest zie info Website/clubblad

ZO 03

STELLING TOCHT

VT

170 KM

7.00/9.00

Uitgeest zie info Website/clubblad

ZO 03
ZA 09
ZO 10
ZA 16
RR17
ZO
ZO 24

DE ZONDAGPLOEG
RONDJE WESTFRIESLAND
DE ZONDAGPLOEG

GT
GT
GT
GT
GT
GT

DE ZONDAGPLOEG
dd
DE ZONDAGPLOEG

NTB
140 KM
NTB
140 KM
NTB
NTB

9.00
8.00
9.00
8.00
9.00
9.00

Cees / Peter
Jan Geert / Wim Tolman
Cees / Peter
Peter Does. /.
Cees / Peter
Cees / Peter

Toerprogramma Oktober 2017
DATUM
ZO 01
ZO 08
ZA 14
ZO 16

NAAM VAN DE TOCHT
DE ZONDAGPLOEG
DE ZONDAGPLOEG

SOORT AFSTAND
STARTTIJD
GT
NTB
9.00
GT
NTB
9.00
GT
90 KM
9.00
GT
NTB
9.00
EINDE VAN HET ZOMERSEIZOEN 2017

SLUITINGS TOCHT
DE ZONDAGPLOEG

STEMPELTAFEL
Cees / Peter
Cees / Peter
Bestuur
Cees / Peter

“ 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

Startijden woensdag vanaf 5 april t/m 11 oktober 8:30 uur
In de maanden mei, juni, juli en augustus is de starttijd op zaterdag voor de A-B en C groep om 8.00 uur.
Voor de geplande/groepstochten gelden de tijden volgens het toerprogramma

MTB- Noord-Holland tochten 2017 – 2018 (onder voorbehoud)
ZONDAG
ZONDAG

5 november
10 december

2017
2017

MTB - Schoorlse Duinen
MTB - Schoorlse Duinen

( 40 km )
( 40 km )

start
start

9.00 - 9.30 uur
9.00 - 9.30 uur

ZONDAG

14 januari

2018

MTB - Schoorlse Duinen

( 65 km )

start

9.00 - 9.30 uur

ZONDAG

04 februari

2018

MTB - Schoorlse Duinen

( 40 km )

start

9.00 - 9.30 uur

Benaming van de NTFU: GT = Groepstocht, wordt gereden in gesloten groepsverband achter voorrijders. Er is een
voorgeschreven route, er wordt vanaf een vast punt vertrokken, op een vastgesteld tijdstip met een vaste afstand.
VT = Een vrije toertocht kent een vaste afstand tussen vastgestelde vertrektijden.
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Aanmelding Meerdaagse 2018
Deze meerdaagse tocht zal in 2018 plaatsvinden van zaterdag 16 juni t/m vrijdag 22 juni 2018.
Deze meerdaagse fietstocht staat geheel in een ander teken dan we gewend zijn.
Ditmaal doen wij een Rondje Nederland in 7 dagen. (= 6 nachten)
We blijven in Nederland m.u.v. dag 4, dan fietsen we ook gedeeltelijk in Duitsland.
We starten op de fiets vanuit Alkmaar en komen hier ook weer op de fiets aan!
We verblijven steeds 2 overnachtingen in hetzelfde hotel, in totaal 3 hotels: Nunspeet, Ooij en Soest.
De drankjes in de hotels zijn voor eigen rekening.
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5
Dag 6
Dag 7

Alkmaar – Nunspeet
Nunspeet – Nunspeet
Nunspeet – Ooij
Ooij – Ooij
Ooij – Soest
Soest – Soest
Soest – Alkmaar

De routes zijn ±130 km, totaal gaan we ± 900 km fietsen. Deze keer zijn er prachtige routes uitgezet door het midden
van Nederland. We slapen uitsluitend in hotels.
Inschrijven kan alleen bij Anton van Nimwegen:
Bij voorkeur verzenden per email of per post naar:

Anton van Nimwegen
Justus van Effenstraat 25
1813 KW ALKMAAR
a.nimwegen77@upcmail.nl
072-5314013 / 06-57328054
Bij hem kun je ook een deelnemersformulier opvragen en je gegevens invullen.
We begroten de deelnemersprijs op ± € 560,00 p.p. De deelnemersprijs is inclusief de overnachtingen, koffie, lunch
en diner.
We rekenen dit jaar € 25,00 p.p. inschrijvingskosten. Hiervan kunnen de kosten van de voorverkenning betaald
worden. Uw betaling is het bewijs van inschrijving. Uiteraard trekken we dat weer van de totale prijs af.
Wij verzoeken je de inschrijvingskosten en aanbetalingen over te maken op rekening van TC Alcmaria Victrix.

t.n.v. de Penningmeester: IBAN: NL87 RABO 0376 4232 85
Onder vermelding van: T.b.v. Rondje Nederland.
De eerst volgende betaling van € 260,00, graag overmaken voor 1 december 2017.
De betaling van het restant bedrag € 275,00 graag overmaken voor 1 maart 2018.
Zodra het ingevulde deelnemersformulier en de betaling van de inschrijvingskosten zijn ontvangen, krijg je de
bevestiging van je deelname aan “Rondje Nederland”.
Geef je wel snel op, zodat we een goed overzicht hebben van het aantal deelnemers. Ook is het natuurlijk belangrijk
voor de hotelreserveringen die nu al moeten plaatsvinden.
De organisatie is in handen van: Cees Bleijendaal, Cor Breed, Anton van Nimwegen, Willem de Maaré, m.m.v.
Anjo Douma en, niet onbelangrijk, het vaste koppel: Yvonne van Nimwegen en Sam Krom.
Namens de voorbereidingscommissie
Anton van Nimwegen
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Aanmelding meerdaagse tocht TC Alcmaria Victrix
Betreft de tocht : Rondje Nederland van 16 juni t/m 22 juni 2018
Naam :
Adres :
Postcode :
Woonplaats :
Telefoon en/of mobiel :
Naam achterblijvers :
Telefoon achterblijvers :
E mail :
Paspoort nr. :
ID nr. :

:

Reisverzekering afgesloten* : O JA

: O NEEN

Annuleringsverzekering* : O JA

: O NEEN

Inschrijvingskosten bedragen € 25,00 p.p. (deze dienen direct bij de inschrijving te worden voldaan!)
Op rekening van TC Alcmaria Victrix: IBAN: NL87 RABO 0376 4232 85 t.n.v. de penningmeester
Onder vermelding van: T.b.v. Rondje Nederland
In te vullen door organisatie* : O JA
: O NEEN
De TC Alcmaria Victrix stelt zich op geen enkele manier aansprakelijk voor welke aanspraken of claims door
derden en/of deelnemers dan ook, die direct of indirect voortvloeiend uit de organisatie van deze meerdaagse
tocht.
Deelnemer verklaart zich met de ondertekening van het deelnemersformulier akkoord met de
reisvoorwaarden.
Datum:
Handtekening:
Bij voorkeur verzenden per email of per post naar:

Anton van Nimwegen
Justus van Effenstraat 25
1813 KW ALKMAAR
a.nimwegen77@upcmail.nl
072-5314013 / 06-57328054
*aankruisen wat van toepassing is
Bijlage: Clubregels en reisvoorwaarden meerdaagse tochten, het invullen van dit aanmeldingsformulier geeft
aan dat u kennis heeft genomen van de Clubregels en reisvoorwaarden!
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Clubregels en reisvoorwaarden voor aanmelding en deelname aan meerdaagse tochten van de Toerclub
Alcmaria Victrix.
Over zekerheden, aansprakelijkheden, verzekeren, betalingen en deelname
Achtergrond
De clubregels zijn opgesteld om betalingen, aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden te beschrijven. Deze
clubregels vormen de feitelijke reisvoorwaarden, zodat zowel de club, de organiserende commissie, als de deelnemers
zelf, zo goed mogelijk beschermd zijn tegen eventuele aansprakelijkheden en de kosten van annuleringen e.d.
De clubregels zijn gebaseerd op de ervaringen uit het verleden. Bovendien is er diep over nagedacht met meerdere
personen, is er informatie ingewonnen, bv. bij de ANVR en is de conclusie dat het niet anders dan op deze manier
voor iedereen goed te regelen is.
Verzekeren
Wij raden iedere deelnemer sterk aan een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. De reissom is een te groot
bedrag om risico’s te nemen en bovendien ben je als deelnemer verzekerd tegen diefstal, ongelukken en schade aan je
spullen, maar ook tegen schade die je mogelijkerwijs aan derden of teamgenoten veroorzaakt. (Je zult je maat zelf niet
zomaar aanspreken, maar de verzekering van je maat doet dat vaak wel)
Er zijn diverse reis- en annuleringsverzekeringen in omloop. Je kunt je tot 100% van de reissom verzekeren, maar ook
voor gedeeltelijke vergoedingen naar rato van het te betalen premiebedrag. Zorg er ook voor dat je reisverzekering
naadkoos aansluit op je ziektekostenverzekering. Let dus goed op!
Eigen verantwoordelijkheid
Iedere deelnemer is individueel verantwoordelijk voor zijn of haar deelname. De TC Alcmaria Victrix en de
organiserende commissie stelt zich niet aansprakelijk voor welke aanspraken dan ook. Op het deelnameformulier leg
je daarvoor een verklaring af. Het is dus belangrijk dat je dit risico verzekert. Doe je dit niet, dan draai je zelf op voor
de kosten. Het wordt niet als een verplichting opgelegd, maar is wel als een dringend advies bedoeld.
Deelnemersvoorwaarden.
A. De organisatie c.q. commissie van meerdaagse tochten valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van
Toerclub Alcmaria Victrix
B. Opgave kan alleen schriftelijk onder vermelding van naam, adres, woonplaats, paspoortnr. of nr. ID pas,
C. email adres en telefoon en wel/niet verzekert. Wij houden daar een lijst van bij, die wij gebruiken voor de
overnachtingadressen en voor correspondentie.
D. De opgaaf gaat altijd naar de voorbereidingscommissie. Met de deelnemers administratie wordt één persoon
belast. Je betaalt echter bij de penningmeester.
E. De deelname wordt bepaald aan de hand van de volgorde van binnenkomst. Degene die belast is met de
administratie houdt daarvan registratie.
F. Als je je hebt opgegeven dan ontvang je uiterlijk 6 maanden voor de start van de tocht (bij driedaagse) en 8
maanden voor de start van een internationale tocht) de factuur met daarop de eerste aanbetaling. De betaling is het
bewijs van definitieve deelname.
G. De eerste aanbetaling is het bedrag dat de organisatie kwijt is aan voorafgaande aan de tocht gemaakte en te
maken verplichtingen. (zoals kosten van de bus, de begeleidingsauto, verkenning etc.) Deze kosten kunnen niet
teruggevorderd worden als je onverwacht besluit van deelname af te zien. Wel kun je deze kosten, inclusief het
restant van de reissom voor de annuleringsverzekering in aanmerking laten komen.
H. De tweede aanbetaling wordt uiterlijk twee maanden voorafgaande aan de tocht van je gevraagd. Je krijgt dan een
factuur, die je ook kunt gebruiken als je voor annulering in aanmerking wilt komen.
I. Heb je één week voorafgaande aan de uiterste betalingstermijn nog niet voldaan dan krijg je een herinnering. Je
hebt dan nog één week om alsnog aan je verplichtingen te voldoen. Wordt dan nog niet aan de verplichtingen
voldaan, dan gaat je deelname over naar de eerstvolgende op de wachtlijst.
J. Alle betalingen worden verricht t.n.v. de penningmeester van de TC Alcmaria Victrix.
K. Als alles is betaald, is je deelname definitief. Het is dan ook niet meer mogelijk je deelnemersgeld terug te
vorderen van de Toerclub. Je moet dan een beroep doen op je reis/annuleringsverzekering.
L. De organisatie zal dan het te ontvangen deelnemersbijdragen gebruiken voor de aanbetalingen van de
reserveringen voor de diverse overnachtingen en/of andere voorafgaande aan de tocht noodzakelijke uitgaven.
M. TC Alcmaria Victrix en de voorbereidende commissies verplichten zich bovenstaande deelname voorwaarden
bekend te maken binnen de club en de informatie aan te hechten aan het aanmeldingsformulier.
Alkmaar, 25 februari 2017
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Alcmaria Victrix club driedaagse 2017.
Berkel – Enschot.
Noord Brabant.
Dames en Heren,
In het weekend van 25 augustus organiseren we dit jaar weer de club driedaagse en wel naar Berkel-Enschot
nabij Tilburg in Noord Brabant. Wij hebben daar bij hotel de Druiventros één optie van 13 tweepersoons
kamers totaal dus voor 26 leden. Mochten er zich meer leden aanmelden dan hangt deelname af aan de
eventuele beschikbaarheid van de kamers. Hoe ziet het weekend eruit:
De organisatie heeft er voor gekozen om drie mooie routes uit te zetten in het Brabantse land, dan hebben
we niet steeds de zelfde weg heen en terug en je rijdt eens in een andere omgeving. Wel wordt er met twee
groepen gereden een met een rijsnelheid van 24/25 en een van 27/28 km en met twee verschillende
afstanden op een dag, een van circa 130 en een van 145 km. De snellere groep zal per dag drie keer een
extra lus maken zodat we ongeveer tegelijkertijd bij de tussenstops en hotel aankomen.
Uiteraard moeten we om in Berkel-Enschot aan te komen genoeg personen zijn die over een auto beschikken
en bereid zijn om leden en fietsen te vervoeren, dit uiteraard tegen de vergoeding volgens de ANWB
geldende brandstoftarieven. De verwachte kosten voor dit weekend zal € 200.00 bedragen.
Wat krijgt u allemaal voor deze prijs :
2 x overnachting Hotel De Druiventak
2 x ontbijt.
2 x driegangendiner.
Plus onderweg dagelijks een koffiestop met de bekende appeltaart en een lunch. De overige consumpties
zijn voor eigen rekening. Ook zal er weer een volgauto meegaan in de route voor pechgevallen en
calamiteiten. Deze wordt als vanouds bemand door Yvonne van Nimwegen en Sam Krom.
Lijkt u dit alles wat, geeft u zich dan zo spoedig mogelijk op, liefst uiterlijk eind februari zodat wij de opties
kunnen omzetten in reserveringen.
Er dient wel een voorschot van € 75,00 vóór 1 april a.s. op de rekening van onze penningmeester te worden
over gemaakt, nummer NL87RABO0376423285 het overige deel vóór 1 juli.
Geef bij je aanmelding wel even aan hoeveel personen je kan vervoeren en hoeveel fietsen.
Wij hopen dat u voldoende bent geïnformeerd. Willem de Maaré zal tijdens de jaarvergadering bij eventuele
vragen het weekend verder toelichten.
Aanmelden bij Hans Bos per mail j.hansbos@live.nl of 0646678771.
Vriendelijk groet namens de andere organisatoren.
Willem de Maaré.
Karel de Boorder.
Hans Bos.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Inschrijfformulier driedaagse 2017
Naam:
Adres:
Geboortedatum:
Email-adres:
Telefoonnummers:
Bij noodgeval waarschuwen:
Dieet of vegetarisch (indien mogelijk bij horeca gelegenheden).
Medicijngebruik Ja / Nee
Voorkeur groep snelheid.
Kosten driedaagse € 200.00
Graag € 75 overmaken voor 1 april het overige bedrag voor 1 juli.
Retour naar: j.hansbos@live.nl
of Hans Bos, Justus van Effenstraat 62, 1813KW Alkmaar
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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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100 KM OP DE WEISSENSEE WE DID IT!! - Mirjam de Wit
Lieve familie, vrienden en bekenden,
Dinsdagmorgen op een zonovergoten dag stonden we fris aan de start van onze 100 km
alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee.
We vertrokken we om 9.00 uur met prima omstandigheden. Het ijs gleed als een tierelier.
Er waren alleen enorm veel scheuren dus je moest zeer geconcentreerd rijden. Ik vond al
vrij snel een goed tempo en een lekkere slag. Ik ben in mijn coconnetje gekropen en heb de
hele dag alleen gereden. In een groepje vond ik veel te eng met het oog op de scheuren.
Helemaal alleen was ik eigenlijk niet want ik voelde al het meeleven en de aanmoedigingen
van het thuisfront en het leek wel of mijn vader bij me was. Ik heb tijdens de rit ook enorm
genoten van het weer, het uitzicht en de sfeer. Mariska heeft het ook top gedaan. Zij heeft
ook nagenoeg alleen gereden alleen het laatste rondje had ze wel een zeer bijzondere
haas; Annemarie Thomas. Ja dat geeft vleugels. We hadden meegedaan aan een pilot ‘Woman on Ice’, wat in het
leven geroepen is om meer vrouwen te motiveren om mee te doen aan de alternatieve Elfstedentocht. Super leuk
met onder meer een clinic van Annemarie Thomas, een pilatus les, een speciale tent voor onze spullen tijdens de
tocht. En we werden voortdurend aangemoedigd door het team. Dat hielp echt!!
Ik wil iedereen nogmaals heel hartelijk bedanken voor het
meeleven, bemoedigende woorden, kaarten en mails. Erg
lief allemaal. En uiteraard voor alle gulle gaven.
De sponsorteller staat inmiddels op € 1260 !!
Zoals gezegd ga ik half februari het geld overmaken naar de
ALS stichting.
ASNbank: M.A.J. de Wit NL49 ASNB 0707 2532 76. Graag ovv
van je naam, achternaam en ALS
Sportieve en enigszins opgeluchte groet, Mirjam
Lieve allemaal,
Ik heb zojuist het sponsorbedrag overgemaakt naar de ALSstichting:

De donatieteller is gekomen tot € 1410,--!!!
Rest mij alleen nog te zeggen: heel erg bedankt!!

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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Noord-Hollands Langste: Toen en Nu – Wim Deelen
Op zondag 15 januari jl. was het voor mij weer eens zover om deze MTB-tocht (en was het toen nog een
veldtoertocht?) te rijden. Hoe lang was dit geleden? Zeker meer dan 10 jaar. Hoe vaak heb ik deze gereden? Kan het
mij niet herinneren maar minimaal 1x dat weet ik zeker. Het draaide om de vragen:
 Kan ik het nog (probleemloos uitrijden en niet als allerlaatste finishen)?
 Wat zie en ervaar ik aan veranderingen (voor zover het geheugen dit toelaat)?
De fiets was in ieder geval een andere. In oktober 2016 een goede 2e hands MTB gekocht met als doel weer eens een
aantal MTB-tochten uit de cyclus te gaan rijden. Was al veel te lang geleden. Belangrijkste doelen waren: EgmondPier-Egmond en NH Langste. Beiden zijn inmiddels gelukt.
Naar de start gaan was al het eerste foutje. Ging blind naar het Sportpaleis/Wielerbaan (dat was toen het
startadres). Deze was wel open voor een rommelmarkt maar om mijn fiets nu al aan te bieden ging mij echt te ver.
Dus snel naar de ‘IJsbaan’. Mooie entourage voor een start vanuit de sportzaak van Slikker. Handig als je nog lastminute onderdelen e.d. nodig hebt (ik niet).
Op tijd naar de start. Rijden tot het starthek. Een heel klein beetje Elfstedentocht gevoel. Dit werd versterkt door het
prachtige winterse weer met een redelijke witte omgeving na nachtvorst en een opkomende zon over het landschap.
Hier doe je het mede allemaal voor (buiten in de natuur). Geen straf om een paar minuten te wachten. Het hek ging
om 9 uur open. Starten maar. Het wegdek is normaal asfaltzwart maar in dit geval bedekt een magisch wit laagje.
Deze hebben we snel ‘ontmaagd’.
Wat vooral opvalt, vanaf het begin, dat bij bijna elke routepijl er één of meerdere seingevers (zoals de Belgen plegen
te noemen) aanwezig zijn. Fantastich maar in mijn geheugen was dit vroeger toch aanzienlijk minder, alleen op heel
kritische verkeerspunten. Maar mogelijk het resultaat van veranderingen in de maatschappij en wettelijke eisen.
Moesten we vroeger meer zelf opletten en nadenken over hoe het parcours af te leggen (soms met plattegrondje
van de route) maar nu met veel meer ondersteuning en hulp. Is dit niet een beetje tegenstrijdig? Tegenwoordig zijn
er veel meer hulpmiddelen om een route af te leggen (GPS enz.) en dan toch meer begeleiding. Maar goed dit is een
maatschappelijk gegeven.
Voor de goede orde, dit is geen kritiek maar een constatering mijnerzijds.
N.B. Er was wel een deelnemer die zijn navigatiesysteem volgde maar Alkmaar steeds verder achter de horizon zag
verdwijnen. Hij realiseerde zich niet dat het ging om een rit in lijn.
Niet alle stukken van de route kon ik in mijn herinnering terughalen. De overbekende stukken natuurlijk wel als het
gaat om het Schoorlparcours.
Spannend was wel wat gaat er bij de Hondsbossche Zeewering gebeuren. Vroeger was strand onmogelijk. Nu zou het
zomaar kunnen. Het werd geen strand maar wel buitendijks en dan wel op hoogte (geen natte voeten).
Bij Petten een keuzemenu: wederom een stuk strand of via het fietspad. Gekozen voor het strand, je wilt natuurlijk
steeds de ‘echte’ route volgen.
Waar zouden we weer het strand afgaan? Op het strand altijd een beetje spannend, ik denk vaak ga ik een afslag
missen terwijl er geen enkele aanleiding voor is. Ook deze dag niet.
Na Strand en Duinen dus nu poldergebied als route. De stop met soep en krentenbol volgde nu snel. Altijd weer
bijzonder dat, zoals we dat noemen, kinderen met een beperking op deze manier een mooie bijdrage kunnen
leveren aan deze tocht door krentenbollen uit te delen.
Op naar Den Helder. Dit stuk van de route was grotendeels niet (meer) nieuw. Grote stukken van de Napoleon-route,
niet van rond de eeuwwisseling 18e/19e eeuw, maar van de MTB-route vlak voor kerst. Ook een stuk in
tegenovergestelde richting. Was deze route toen hetzelfde, stukken volgens mij wel maar ik kan dit niet
gedetailleerd staven met mijn geheugen.
Na aankomst in het DOK-gebouw effe wat eten en drinken en
gewoon op de fiets naar huis, rustig en gestaag. De dag ervoor
maakte ik mijn enige zorgen over de weersverwachting (bijv.
forse wind) maar dit bleek zorgen om niets. Weercondities
waren super op een mooie winterse dag. Thuisblijvers hadden
weer eens ongelijk.
Resultaat: Toen en Nu de tocht volledig uitgereden. Niet echt
moe. En toen ben ik volgens mij zelfs met de trein terug
gegaan, na een douche bij DOK. Nu alleen een koude douche
voor de fiets.
Al-met-al een fantastische tocht en met grote complimenten
voor de organisatorische inspanningen.
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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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