Opgericht 12 maart 1979
Aangesloten bij N.T.F.U.

38e jaargang nr 4
mei 2017

Zaterdag 20 mei 2017
Voorjaarsklassieker 160 km
Start om 8.00 uur
Zaterdag 3 juni 2017
Enkhuizertocht 110 km/Markerwaardtocht 180 km
Start 7.30 uur
Zaterdag 10 juni 2017
Rondje Stavoren 165 km
Start 8.00 uur

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

38e Jaargang nr 4, mei 2017
Erelid: W. Leemburg
Het Bestuur:
VOORZITTER
Hans Bos
J
Justus
van Effenstraat 62

SECRETARIAAT

PENNINGMEESTER

Robert Makkus

Peter Does

L. Couperusstraat 13

Frans Mentonstraat 36

1813 KW Alkmaar
!
072-5400648

1822 LD Alkmaar

1816 HM Alkmaar

j.hansbos@live.nl

robertmakkus@gmail.com

Toercommissie
Clubhuis
Bank
Website / Email
Webbeheerder
Lief en Leed
Redactie

072-5116683
loepet@upcmail.nl

: 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 juni inleveren voor 25 mei 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
Inmiddels is het seizoen weer volop aan de gang en zijn door de meeste deelnemers al behoorlijk wat km weg
getrapt bij onze geplande tochten en de zondagtochten hebben wij niet te klagen bij gebrek aan deelnemers vooral
de Duinrandrandtocht trok maar liefst 35 deelnemers. De korte route had Hans de Waard op zich genomen daar
Piet Hein en Jack beide op vakantie waren Hans bedankt daarvoor.. Verder is de communicatie commissie bijeen
geweest om te bespreken hoe zij de website kunnen vernieuwen het geen wat ik vernomen heb zien de plannen er
veel belovend uit en krijgt het zeker een modern jasje. Ook is er een evaluatieavond gehouden omtrent de MTB
tochten van het afgelopen seizoen en hoe hier mee verder te gaan. Besloten is in ieder geval het komend seizoen er
mee door te gaan al is het alleen maar om de gedane afspraken met MTB NH na te komen wel is er nu een tocht
minder inplaats van 4 houden we nu 3 tochten inclusief Noord Hollands Langste. Tevens gaan we kijken of een
andere route haalbaar is Robert Makkus heeft daarover binnenkort een gesprek met enkele leden van Omnisport om
een oude route van hun over te nemen we wachten gespannen af. Tevens kunnen we weer gebruik maken van het
restaurant Sportpaleis. Bij vertrek van zowel de zondagploeg als van de geplande tochten diverse consumpties
verkrijgbaar, alleen de koffie moet uit de automaat gehaald worden die staat op het binnen terras daar de machine
die in de keuken staat eerst doorgespoeld moet worden. Ook gelieve kleingeld mee te nemen we beschikken niet
over wisselgeld en in de koffieautomaat gaat € 1.50 en is van goede kwaliteit. Verder valt nog te vermelden dat er
nog enige plaatsen vrij zijn voor de te houden driedaagse in het laatste weekend van augustus opgave bij
ondergetekende. De Rabosponsortocht wordt dit jaar op zaterdag 10 juni gehouden de organisatie hiervan ligt weer
in vertrouwde handen van Peter de Laat, zie zijn bijdrage in dit clubblad. Tevens verwelkomen we twee nieuwe
leden Gerard Hulsteijn en John van Mourik, beide wensen wij veel plezierige km binnen onze vereniging.
Hopende op wat warmere omstandigheden bij de komende tochten wenst het bestuur u veel fiets plezier.
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Alweer 2 maanden voorbij van het fietsseizoen 2017 - Truus
Het zonnetje schijnt en de vogels fluiten. s Morgens al vroeg licht, en voor we het weten is de langste dag alweer in
het zicht.
De Lentetocht, de Noordkoptocht, De Weespertocht en de Oranjetocht zijn alweer voorbij. Nu wacht ons komende
zaterdag de tocht naar Wassenaar en de Duinrandtocht. Hopelijk is het mooi weer. Wij zijn met geen enkele tocht
hiervan mee gefietst vanwege vakantie of vanwege mijn staaroperatie. Wel heb ik de warming- up rondjes
meegedaan. En natuurlijk wel veel keer de zondagsritten. Die waren ook steeds op één zondag na goed bezet.
Zoals de meeste fietsers misschien al hebben vernomen gaat de meerdaagse tocht volgend jaar niet door. Erg
jammer aangezien Willem al aan het verkennen was geweest toen wij in Nijmegen op vakantie waren. En de
meerdaagse tochten waren altijd heel erg leuk. Maar het is niet anders. De driedaagse staat nog wel op de planning.
Wij hadden vorige week ook een soort van driedaagse. Deze keer van de atletiekgroep NOVA waar wij lid van
zijn. Wij zijn over de dijk Enkhuizen - Lelystad naar Lemele gefietst met 10 personen. En een geluk dat wij
hadden. We hadden op 7 km na van de 166 km alles voor de wind en droog weer. Helaas was de temperatuur nog
niet zo warm. In Lemele hadden we met nog 23 mensen een sportweekend in een grote boerderij, met wandelen,
fietsen en lekker aanzitten. Maandagmorgen met zijn vieren weer richting huis vertrokken. In Baarn een
overnachting bij vrienden op de fiets en de volgende morgen verder naar huis. Helaas hadden we nu alles tégen
wind en de eerste dag ook nog regen. Maar we zijn goed thuis gekomen. Afgelopen zaterdag rondje Texel gefietst
met leden van de Schaatstrainingsgroep. Dat rondje (elke keer weer anders) wordt al 26 jaar gefietst. En toen daar
bovenop zondag met de zondagsgroep mee geweest. En tóén was er een wind. Niet tékort. Via het
Alkmaardermeer, West-grafdijk richting Spijkerboor naar Purmerend. Ik was blij dat we daar waren. Puffffff.
Op de terugweg gelukkig bijna alle wind in de rug. Dus jullie lezen wel, we fietsen niet zo héél vaak meer mee met
de club maar we fietsen wel.
Ik wens alle zieke leden een goed herstel toe en voor de andere natuurlijk hele mooie zonnige fietstochten deze
zomer.

Verjaardagen mei 2017
11 mei Leo Vermeulen
12 mei Peter Bras
16 mei Monique Andriessen
16 mei Robert Bakker
17 mei John van Mourik

18 mei
23 mei
25 mei
31 mei

Yolanda Kramer-v. Rhoon
Wim Deelen
Roelof Wieringh
Karel de Boorder

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag

RABO SPONSORTOCHT
OP ZATERDAG 10 JUNI A.S
VERTREK 9.00 UUR
PLAATS ROBONSBOSWEG ALKMAAR

Peter de Laat
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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 BerkelEnschot 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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Nieuwe mogelijkheden – Hans
Van diverse kanten worden wij als bestuur benaderd met adviezen en eventueel nieuwe mogelijkheden binnen onze
vereniging. Sommige ervan zijn in het verleden al eens uit geprobeerd maar dat leide tot niets, maar tijden
veranderen, de vraag is dan ook hoe lang kunnen we de oudere leden behouden en hoe komen we aan nieuwe liefst
jongere aanwas. Het huidige bestuur staat best wel open voor nieuwe suggesties en heeft er een aantal onder dit
schrijven geplaatst.
Maar of het dan ook allemaal haalbaar is hangt ook helemaal af of er leden zijn die de voorgestelde activiteiten op
zich willen nemen en misschien weet u ook wel eentje van buiten de vereniging die zegt van nou dat zou ik wel
willen doen, want dat miste ik eigenlijk in jullie programma. Voelt u zich aangetrokken tot een van deze activiteiten
en het lijkt u wat om een van deze activiteiten de kar te trekken, schroomt u niet en neem contact op met onderstaand
mailadres.
Uiteraard zal de PR u daarbij ondersteunen.
Het Bestuur
j.hansbos@live.nl
1. Het opzetten van sportieve tochten met de electrische fietsen van circa 40 a 60
km met halverwege een koffiestop.
2. Het opzetten van een groep die met de racefiets niet meer verder wilen of kunnen
dan 50 a 60 km en dan in rustig tempo van wat de minste aan kan.
3. Het opzetten van een speedgroep(en) die op de zaterdag of zondagochtend of
beide deze rijden dan op een aantal vaste routes op verkeers luwe wegen zo'n 80 a
90 km aan een stuk met een gemiddelde zo tussen de 32 en 38 bij Toerclub Leiden
blijkt het een succes te zijn, Deze rijden met twee groepen en na afloop gezamelijk
aan de koffie dit is speciaal bedoelt voor mensen die niet te lang van huis willen bv
jonge tweeverdieners met kleine kinderen.

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.

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

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 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
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Verslag Noordkoptocht 2017 - Ruud
Zaterdag ochtend 8 april 2017. Rond een uur of 8:30 hadden ongeveer 35 leden van TCAV zich verzameld voor de
poort van de wielerbaan voor het rijden van de Noordkoptocht. De weersomstandigheden waren redelijk tot goed.
‘S-Morgens zaten er puur wat wolkjes voor de zon. Later op de dag brak de zon goed door. Het was droog en er
stond ongeveer windkracht drie uit West-West-Noord. We hadden besproken dat we rond 10:30 koffie bij LandsEnd
zouden drinken. Vlak voor het vertrek nog even een korte bespreking over hoe te gaan rijden. We rijden in twee
groepen en de insteek is om gezamelijk koffie te drinken bij LandsEnd. Ook werden een aantal bekende
wegopbrekingen besproken. Voor sommige was dit te veel informatie in te korte tijd. Jan Dekker had de route al
helemaal in zijn hoofd. Eerst ging de langzame groep van Hans Bos van start gevolgd door de snelle groep van Jan
Dekker. Bij de van de Veldelaan in Alkmaar lag de weg open dus zijn we langs de sportvelden direct naar de
Bergerweg gereden. In Schoorl sloot Harm zich aan bij de groep van Hans Bos. Ook in Schoorl waren in de buurt
van de Esdoornweg en Ribesweg wat werkzaamheden aan de weg. Ik had mijn fototoestel meegenomen zodat ik
onderweg wat foto’s kon nemen. Hierdoor reed ik zelf niet altijd op de voorste rij. Hans Bos zorgde ervoor dat we
goed op de route bleven. Ter hoogte van Petten was de snelle ploeg van Jan Dekker onze groep al voorbij gevlogen.
Ergens tussen Callantsoog en Groote Keeten hebben we nog een extra lusje van ongeveer 5 kilometers gemaakt.
Ter hoogte van de donkere duinen reden er plotseling nog twee TCAV leden voor ons. Het bleken de dauwtrappers
van TCAV Peter Does en Jack Narold te zijn. Peter en Jack konden de vertrektijd van 8:30 uur niet afwachten dus
waren zij op hun eigen tijd vertrokken. Even voor 10:30 arriveerden wij bij Lands End. De snelle ploeg van Jan
Dekker zat er al. Na twee lekkere koppen koffie en wat koek waren
we hersteld van de inspanning van het eerste gedeelte van de
Noordkoptocht en klaar voor het tweede gedeelte van de rit. Van de
snelle ploeg van Jan Dekker mocht onze groep iets eerder
vertrekken. In de buurt van Anna Paulowna zijn mooie
bollenvelden te zien. De narcissen en hyacinten stonden al in volle
bloei en met name de hyacinten roken heerlijk. Helaas is het nog
even te vroeg voor de tulpen. Uiteraard moesten we wel even een
fotootje maken van de groep in deze omgeving. Bij Burgervlotbrug
kwamen we voor een verrassing te staan. Even voorbij
Burgervlotbrug lag het fietspad langs de Helderseweg eruit. Dus
zijn we via de Melkmerweg richting Schoorl gereden. Bij de
Heereweg in Schoorl zijn we weer terug op de oorspronkelijk route
gekomen. Ook in het centrum van Bergen werden we verrast door werkzaamheden aan de weg. We zijn langs de
hertenkamp richting eeuwige laan gereden en kwamen zodoende op de Hoflaan waar we de oorspronkelijke route
hebben hervat. Terug bij de baan hadden we ongeveer 115 Km op de teller. De rit was uitstekend verlopen. We
hadden geen pech, valpartijen of andere calamiteiten en er was ook geen druppel regen gevallen. Met veel
genoegen kunnen we terug kijken op een geslaagde clubrit.

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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