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Zaterdag 8 april 2017
Noordkoptocht 8.30 uur
Weespertoer 22 april
Let op! Geert Groteplein 8.30 uur!
Oranjetocht 29 april 8.30 uur

Alcmaria Victrix in het hartje van Noord-Holland voor gezellig fietsen!
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: Sander Meijer / Robert Makkus
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: Truus de Maaré, truusdm@quicknet.nl, tel nr: 072-5092746.
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Kopy maand mei inleveren voor 15 april 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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Stukje van de voorzitter - Hans
Het was een bewogen periode voor onze vereniging; er was een belangrijke beslissing te nemen, gaan we zelfstandig
door als vereniging of sluiten we intentieovereenkomst met Wielervereniging Alcmaria Victrix met als doel te fuseren.
Na bijna twee jaar voorbereiding, uitgevoerd door de commissie onder leiding van Anjo Douma met als verdere leden
Wim Westphal en het bestuur van de wielervereniging is er op 9 december 2016 een informatieavond gehouden waar
Anjo een toelichting gaf op de intentieovereenkomst. Dit leidde tot meerdere vragen van de leden, vooral op het
financiële vlak. Het bestuur heeft deze vragen aan de voorbereidingscommissie en het bestuur van de wielervereniging
voorgelegd en de antwoorden zijn besproken. De intentieovereenkomst is hierop enigszins aangepast en op de
algemene ledenvergadering van 24 februari jongstleden is het idee van de fusie nogmaals toegelicht en stond de
stemming over de intentieovereenkomst op de agenda.
Echter, voor een belangrijk besluit als dit was de aanwezigheid van twee derde van het aantal leden nodig. Aangezien
het aantal aanwezige leden lager was, kon de stemming dus niet doorgaan en moest binnen vier weken een nieuwe
vergadering worden gehouden. Willem de Vroomen verzocht om zijn voorstellen als amendement op de
intentieovereenkomst op de agenda te zetten. Afgelopen vrijdag was het zover, de extra ledenvergadering.
Een gewijzigde intentieoverkomst, waarin het amendement van Willem was verwerkt alsmede verduidelijkingen
aangegeven door Harm Schneider werd uitvoerig besproken en uiteindelijk werd er gestemd. Eerst over het
amendement, dit werd met een meerderheid van de aanwezigen aangenomen. Daarna over de intentieovereenkomst;
deze moest met een twee derde meerderheid van de aanwezige leden en machtigingen worden aangenomen.
De uitslag zal u inmiddels wel bekend zijn; het voorstel heeft het niet gehaald.
Zijn er dan nu winnaars of verliezers, ik denk persoonlijk van niet. Uiteindelijk heeft iedereen hetzelfde doel en het
goede met de vereniging voor. Later zal misschien blijken wat het juiste besluit was.
Beste Anjo, Wim, bij deze wil ik namens het bestuur jullie enorm bedanken voor jullie inzet en werkzaamheden in de
voorbereidingscommissie. Jullie hadden waarschijnlijk graag een ander resultaat gezien maar een groot deel van de
leden heeft anders besloten.
Hoe nu verder met de vereniging? Het feit blijft dat we vergrijzen en het aantal leden afneemt. Om dit te keren moeten
er nieuwe initiatieven worden ontwikkeld. Een aantal ideeën is al geopperd door een aantal leden en het bestuur zal dit
verder bekijken en uitwerken.
Het bestuur blijft in ieder geval aan met een paar wijzigingen. Robert Makkus neemt het secretariaat over van Sander
Meijer. Sander gaat zich bezig houden met het onderhouden van de website en maakt als toercommissielid deel uit
van het dagelijkse bestuur.
Verder zullen we een gesprek aangaan met de beheerder van het restaurant en
Sport Alkmaar over de mogelijkheden zijn om verbonden te blijven aan het Sportpaleis en het gebruik maken van hun
restaurant/ kantine. Als dat niet lukt zullen wij andere wegen moeten bewandelen zoals het zoeken van een andere
vertreklocatie. Voorlopig vertrekken wij tot nader orde gewoon vanaf het hek bij het Sportpaleis en wil je eerst nog
een kop koffie, dan kan dat bij Mac Donalds. Wij zijn daar van harte welkom, de Zondagploeg maakt er al gretig
gebruik van.
En nu maar weer over naar de dingen van de dag bv het fietsen in clubverband; nou mensen wij als bestuur zijn stom
verbaasd: wat een opkomst tijdens de eerste ritten. Bij de eerste warming up maar liefst 24 deelnemers ondanks de
regen in de ochtenduren. Bij de tweede bijna 40 en bij nummer drie maar 6, maar toen was het echt slecht weer.
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En bij de eerste klassieker, de Lentetocht van 90 km, ook weer bijna 40 man.
Met een nieuwe koffiestop bij Twaalfmaat, een leuke locatie net buiten Heemskerk richting Assendelft. Ik had er zelf
nooit van gehoord en vele anderen ook niet maar voor als je niet te ver van huis wil zeker aan te bevelen. Ook de
zondagploeg kon steeds rekenen op een goede opkomst zelfs bij windkracht 7 en druiliger weer stonden er 12 leden op
de startlijn.
De komende maand staan er ook weer diverse leuke tochten op het programma o.a de Noordkoptocht 110 km, de
Weesptoer van 140 km (deze vertrekt vanaf AH Geert Groteplein) en de Oranjetocht 120 km.
Tevens mogen we een nieuw lid begroeten namelijk Tineke Water de echtgenote van ons aller John. Tineke veel
fietsplezier binnen onze vereniging!
Als laatste: er zijn nog een aantal plaatsen vrij voor de komende driedaagse. Zie info in deze uitgave. Namens bestuur
veel plezier.

2017 het nieuwe fietsseizoen - Truus
Afgelopen zaterdag en zondag werd er weer voor het eerst gefietst met de club. Helaas moesten we zaterdag buiten
voor de kantine verzamelen, aangezien de kantine gesloten was. Voor de zondag hadden onze voorrijders Kees en
Peter het wel voor elkaar. Die waren bij Mac Donalds naar binnen gegaan en keurig gevraagd of het goed was dat wij
daar verzamelden. Konden we toch even binnen zitten wachten en eventueel nog een kop koffie drinken.

Zaterdag waren we met een groep van 24 man. Tot de koffiestop bij Bianca zijn we bij elkaar gebleven. Piet
Hein reed op kop samen met Pieter van de Terp. Bianca wist dat we kwamen dus alles stond klaar voor ons.
Zij gaf mij meteen het clubblad in mijn handen en vertelde dat ze het erg leuk vond dat er op het voorblad
stond dat de koffiestop bij Bianca was.
Na de koffie is de snelle ploeg alleen verder gegaan en wij volgde
De route van vorig jaar had PH omgedraaid, zodat we eerst
het Geestmerambacht door, Heerhugowaard en zo in Oterleek
belandde. De terugweg ging via de Schermer en de Rijp. Langs
het Alkmaardermeer terug naar Alkmaar. Met 60 km op de
teller kwamen we bij de wielerbaan weer aan. Het weer was
erg mee gevallen. Op de heenweg een paar druppels en op
de terugweg nog mindere druppels.

met een groepje.
richting Koedijk gingen,

Zondagmorgen kwamen er 19 man opdagen. Anjo was
op de E Bike. Aan te raden voor alle fietsers onder ons
die op een gegeven moment niet meer mee kunnen op
de racefiets. Sam, die op het ogenblik wat kwakkelt met zijn
gezondheid is onderweg even van fiets geruild met Anjo.
Nou, Sam vond het heel goed fietsen dus we moeten er niet van opkijken
als
Sam straks ook op de E Bike verschijnt. Een hele goeie uitvinding die fietsen, want
zo
kunnen de mensen toch blijven
fietsen.
Ook deze keer gingen we naar Bianca. De tocht voor deze
zondagmorgen moest ook niet te lang worden aangezien er
toch verschillende mensen onder ons waren die nog
helemaal niet op de racefiets hadden gezeten dit jaar.

Kees Bleijendaal was op zijn nieuwe racefiets met een
heel bijzonder zadel. Ik heb er een foto van gemaakt. Ik
heb begrepen dat het voor de mannen onder onze club
een perfect zadel moet zijn . Begrijp dat de ….. aan elke
kant van het zadel vallen en dat schijnt zeer prettig te
zijn. Ons rondje ging terug via Schermerhorn en werd
nog even een extra lusje aan gebreid. Ik ben nog met
Peter en Pieter mee gefietst naar Heiloo en zo via
Egmond en Bergen door de duinen naar huis. Zo kwam ik deze dag met 70 km op de teller thuis. Het begin
is er weer. Ik hoop dat we deze komende zomer nog heel veel tochten met elkaar zullen fietsen.
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Verjaardagen april/mei 2017
3 april Willem de Maaré
3 april Cor Breed
5 april Jan Karsten
5 april Wim Tolman
6 april Jack Narold
9 april Piet Hein Horsten
9 april Coby Tjipjes
9 april Ton Vreeker
10 april Bram Dieleman
13 april Jacob Danzl
14 april Harm schneider
18 april Bert Kramer
22 april Marijke van Sluis-van Kleef

28 april Cor Zuiderduin
29 april Cees Jansen
29 april Pieter de Jong
11 mei
12 mei
16 mei
16 mei
18 mei
23 mei
25 mei
31 mei

Leo Vermeulen
Peter Bras
Monique Andriessen
Robert Bakker
Yolanda Kramer-v. Rhoon
Wim Deelen
Roelof Wieringh
Karel de Boorder

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag

Let op!
Vanaf april zijn de gewone starttijden op woensdag en zaterdag om 8.30 uur!
Per 1 mei op de zaterdag 8 uur!
Volgens de geplande groepstochten gelden de tijden van het toerprogramma!

Samenstelling Toercommissie

PR - Website - Clubblad Commissie.

Voorzitter : Robert Makkus.

Voorzitter : KLaas Roos.

Lid :

Sander Meijer.

Lid :

Jack Narold Clubblad.

Lid :

Hans Bos.

Lid :

Sander Meijer. Website.

Lid :

Jan Geert v/d Bijl Website.
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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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Alternatief voor de Ronde van Noord-Holland
Sinds een aantal jaren rijden we onder de naam van Weespertoer een alternatief voor de Ronde van Noord-Holland.
Dit jaar staat deze tocht weer op 22 april gepland. De opgegeven afstand is 140 km. Ook vorig jaar hebben we deze
toer gereden, echter niet naar Weesp, maar naar Landsmeer. In plaats van 140 km hebben we die dag 100 km gereden.
Dat was gezien de weersomstandigheden van die dag, koud en een harde wind, zat. Dit jaar willen we de route
afhankelijk van weer en wind bepalen, dus afstand en richting worden nader bepaald. Wees er van overtuigd dat we je
op zaterdag 22 april een mooie rit voorschotelen. Start: 08.30 uur vanaf het Geert Groteplein.
Klaas Roos en Rob Klop

Stellingtocht 2017.
Dit jaar verlenen wij weer onze medewerking aan de Stellingtocht maar
helaas heeft een van de grote sponsors de provincie Noord Holland te
kennen gegeven hieraan geen bijdrage meer te verlenen een flinke
aderlating voor de organisatie. Maar misschien zijn er onder onze leden
die zelf een eigen bedrijf runnen of een werkgever hebben die zelf ook de
sport een warm hart toedragen en deze heel moie toertocht mede willen
sponseren. U draagt daarbij dan tevens aan het goede doel namelijk
Raisin Hope Foundation deze stichting schaft van het gedoneerde
inkomsten van de deelnemers aangepaste fietsen aan voor o.a begeleid
fietsen. Bij voorbaat dank.
Vragen bij Rob Klop of Hans Bos.

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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