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38e jaargang nr 8
Oktober 2017

Zaterdag 14 oktober 2017
Sluitingstocht – 8.00 uur

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

38e Jaargang nr 8, oktober 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

072-5116683
loepet@upcmail.nl

Toercommissie
: Sander Meijer / Robert Makkus
Clubhuis
: Kantine Sportpaleis, Terborchlaan 200, 1816 LE Alkmaar, tel.nr 072-5155222
Bank
: RABO bank IBAN: NL87 RABO 0376 4232 85
Website / Email
: www.tcav.nl / postbus@tcav.nl
Webbeheerder
: Sander Meijer
Lief en Leed
: Truus de Maaré, truusdm@quicknet.nl, tel nr: 072-5092746.
Redactie
: Jack Narold , tel.nr 06-31780394
Ledenadministratie tel.nr 06-14898935, sander.meijer@gmail.com

Aanmelden nieuw lid:

Download het aanmeldformulier vanaf de website en stuur deze dan naar
Sander Meijer van de ledenadministratie.
Afmelden lidmaatschap: alleen schriftelijk bij de ledenadministratie voor 31 december ieder jaargang.

Kopy maand november inleveren voor 25 oktober 2017
Inleveradres Kopie:
Jack Narold
Rottumstraat 4,
1825 NM Alkmaar
j.narold1@upcmail.nl, tel.nr 06-31780394

Lid worden?
Bel de ledenadministratie
06-14898935

Secretariaat
072- 5616462

Advertentie prijzen bv.: ± 18 X 6 cm = € 100,00 per jaar; aanmelden bij de redactie
Contributie 2017
Hoofdlidmaatschap (incl. NTFU)
Elk volgend gezinslid
NTFU lid bij andere vereniging
Jeugdleden t/m 17 jaar

: € 56,00 per jaar
: € 41,00 per jaar
: € 26,00 per jaar
: € 22,50 per jaar

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
Beste leden, wat nu nog te schrijven over de maand september, ja zeker nat nat en nog eens nat. Dat hield in dat
er geen clubrit en geplande tochten van eind augustus t/m 16 september gereden zijn, alleen bij de zondagclub
kon een enkele tocht doorgaan.
Is er dan helemaal geen positief nieuws te vermelden, ja zeker, wat zou u zeggen van het Rondje Stelling, op de
zaterdag bij het uitpijlen vlak voor vertrek nog regen en af en toe een buitje, maar voor de rest was het best
goed te doen, maar dan de dag zelf eindelijk het weer eens aan onze kant bij het voorverkennen van de pijlen in
alle vroegte nog behoorlijk mistig maar daarna een prachtige fietsdag met maar liefst zo'n 827 deelnemers, 100
meer als in 2016 toen 721, dat was op een zaterdag en bij wijze van proef nu op de zondag georganiseerd op de
hoop op meer deelnemers zo te zien heeft dat goed uitgepakt. Het werd met al een heel geslaagde tocht mooie
routes en tevreden deelnemers en mooie opbrengst van €1650.00 voor het goede doel de Raisin Hope
Foundation.
Deze mooie dag zou niet gelukt zijn zonder medewerking van vele vrijwilligers van diverse verenigingen, van
onze vereniging waren dat onder leiding van Rob - Yvonne en Anton achter de stempeltafel en de uitpijlers en
ophalers hiervan Annie -Sam - Peter - Dirk - Jack - Aart en Nico.
Hartelijk dank voor jullie enthousiaste en spontane medewerking.
Verder is de toercommissie bijeen geweest en besproken op deze bijeenkomst is het programma van de
toerkalender 2018. Verder werd er geopperd om de tochten naar elders weer een kans te geven, besloten is dan
ook dat er drie tochten op de kalender komen te staan.
Ook organiseren wij weer een driedaagse: de bestemming dat moet nog besproken worden, maar de tocht zal
gehouden worden van vrijdag 24 t/m 26 augustus 2018. Heb je interesse noteer dan alvast de datums in je
agenda.
Rest mij nog de sluitingstocht, deze wordt gehouden op zaterdag 14 oktober vertrek 9.00 uur. De A/B mix en de
C groep rijden dan gezamenlijk naar de koffiestop daarna gaat iedere groep zijn eigen weg. Na 16 oktober gaat
ook weer het winterfietsen van start zowel op de woensdag als zaterdagochtend zie verdere info in dit clubblad.
Ik sluit af met dat we hopelijk nog een goede fietsmaand tegemoet gaan.
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Een zondag in september - Truus
Nadat wij een weekje weg waren geweest en niet met de zondagploeg mee hadden kunnen fietsen, verheugden
wij ons op de zondagmorgengroep. De voorspellingen waren niet overdreven goed, maar op buienradar te zien
zou er toch niet zoveel regen vallen in de morgen.
Wij opgetogen naar Alkmaar. Tot onze grote teleurstelling was er niemand bij de baan. Gelukkig waren wij zo
slim om even bij Mcdonalds te kijken. En ja hoor, daar zaten Marijke en Sander. Ties was er ook. Peter Deken
en Cor Breed kwamen gelukkig ook nog.
Cor was een goed maatje om naast Willem aan kop te fietsen. Via de polder fietsten we naar Egmond, waar we
de eerste regen druppels voelde. Gelukkig waren het er maar drie dus het was zo weer over. Door Egmond
Binnen gingen we naar de Westerweg in Heiloo. Bij het kruispunt Limmen weer richting Bakkum en over het
terrein van Duin en Bosch naar de Alkmaarsestraatweg, daar weer ergens linksaf naar Wijk aan Zee. Precies om
half 11 waren we bij de koffietent. Inmiddels waren er in de verte wat donkere wolken verschenen en vreeste
wij het ergste. Hoopte dat de regen die er uit zou vallen maar kwam als wij aan de koffie zaten. Mááár, het ging
helemaal niet regenen. De goden waren ons goed gezind. Na de koffie gingen we buiten om Beverwijk over de
Velsertunnel en over het industrieterrein richting Heemskerk. Daar een mooi weggetje over de vuilnisbelt, zodat
we in de polder uitkwamen.Via Uitgeest en Akersloot op naar Alkmaar. Heel voldaan waren we weer terug. Met
nog één keer drie druppels regen op de terugweg en de wind in de rug. Zo zie je maar weer, de thuisblijvers
hadden beter kunnen gaan fietsen. Toen Willem en ik thuis waren hadden we 93 km op de teller. Hopelijk
komen de volgende zondag wat meer fietsers.

Verjaardagen oktober 2017
08 oktober
18 oktober
19 oktober
25 oktober
26 oktober
26 oktober
31 oktober

Peter de Laat
Mart Zijl
John Water
Margreet hoek
Jan de Raadt
Aart Slegh
Hans de Waard

Verjaardagen november 2017
03 november
07 november
07 november
09 november
18 november
19 november
22 november
22 november
24 november
24 november

Theo Evers
Richard Vreeker
Aad Wolterman
Andre Pover
Aart Hoogschagen
Jan Jansen
Ron Vink
Sjaak Lakeman
Tineke Water-Lammers
Arend van Giffen

Van Ostadelaan 264
1816 JG Alkmaar
Tel. 072-5155740

Allemaal van Harte Gefeliciteerd
en
maak er een leuke dag van!
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Winterfietsen 2017 / 2018 - Hans
Ook dit jaar gaan we weer winterfietsen en wel op de woensdag en zaterdagochtend dit echter alleen
als het verantwoord is, dus niet bij regen en gladde wegen en bij temperaturen onder nul kan het zo
maar zijn dat u alleen staat bij vertrek.
Het winterfietsen is vanaf woensdag 20 oktober t/m 28 februari, de afstanden zullen weersafhankelijk
zijn en zo tussen de 70 en 85 km bedragen.
In oktober bij goed weer moet u toch wel rekening houden met een zo'n 100 km.
De vertrektijd is voor de A/ B groep om 9.00 vanaf het sportpaleis.
Voor de C groep gelden andere tijden en afstanden en plaats van vertrek, voor informatie neem contact
op met Rob Klop robklop@kpnplanet.nl, deze groep werkt met een groeps app.

Toerprogramma Oktober 2016
DATUM
ZO 01
ZO 08
ZA 14
ZO 16

NAAM VAN DE TOCHT
DE ZONDAGPLOEG
DE ZONDAGPLOEG
SLUITINGS TOCHT
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 2015

STEMPELTAFEL
Cees / Peter
Cees / Peter
Bestuur
Cees / Peter

ATB-tochten 2017 – 2018 (onder voorbehoud)
ZONDAG
ZONDAG
ZONDAG

5 november
10 december
7 januari

2017
2017
2018

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

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

start
start
start

9.00 - 9.30 uur
9.00 - 9.30 uur
9.00 - 9.30 uur

Victorie wielsets handgespaakt in Alkmaar!
Carbon velgen, eigen merk. Naven van DT Swiis, Hope, Dura ace of Campa Record
Carbon wielset Race of MTB vanaf 999 euro

Openingstijden
Maandag’s gesloten
Dinsdag t/m vrijdag
09:00 - 19:00 uur
Zaterdag: 9:30 - 17:00 uur

Vondelstraat 82, 1814 AC, ALKMAAR; 072-5158538
“THE PLACE TO BE” voor al uw fietsen en benodigdheden
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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 bijna laatste zondag van het seizoen 2017 - Truus
Afgelopen zondag, 1 oktober zijn de mensen van de zondaggroep bij ons wezen koffie drinken. Aangezien Peter
onze trouwe voorrijder (al minsten 17 jaar) volgende week zondag jarig is en wij zelf de allerlaatste zondag van
dit seizoen niet thuis zijn, had ik het koffie drinken als sluitstuk van het seizoen op deze zondag gepland.
Helaas kwam er in eerste instantie iets tussen. Maandagmorgen vroeg stapte ik mijn bed uit en liep met mijn
slaperige hoofd tegen een stoelpoot aan. En dat ging flink hard. Willem schrok er wakker van. Overdag naar de
huisarts. Die constateerde dat er bij mijn kleine teen iets gebroken of gescheurd was. En aangezien er op die
plek niet met gips gewerkt kan worden heeft de huisarts mijn kleine teen aan de teen ernaast vast getapet.
Gespalkt dus. Het lopen ging mij de afgelopen week dus slecht af. En ik had de boodschap gekregen om maar
flink te rusten met het been omhoog. Dus wat nu, wat moest ik met de fietsers doen, die zouden komen koffie
drinken. Ik zag het niet zitten om 3 verschillende taarten te bakken en om mijn huiskamer om te bouwen voor
een groot koppel. In mijn hart hoopte ik dat het die zondag heel hard ging regenen . Dan hoefde ik niets af te
zeggen want dan ging het zo wie zo niet door. Maar natuurlijk werden de voorspellingen met de dag beter.
Toch heb ik mijn verstand gebruikt en Peter en Cees gebeld en gezegd dat het niet door kon gaan. Een pak van
mijn hart. Hoefde ik niet meer te twijfelen.
Maar nu komt het, Willem moest zaterdagavond vanaf 5 uur helpen op de wielerbaan en zou pas s’avonds laat
weer thuis komen. Ik zat alleen thuis en dacht, komop, ik bak toch een appeltaart en dan bel ik morgen om 3
minuten voor 9 naar de wielerbaan en vraag ik Peter hoeveel fietsers er zijn komen opdagen. Dat bleken er maar
9 te zijn. Dus heb ik gevraagd aan Peter en Cees, komen jullie toch. En dat hebben ze gedaan. Op het moment
dat ze bij ons binnen kwamen ging Max Verstappen net als winnaar over de finishlijn en won daar de wedstrijd.
Ik had zitten duimen en keek maar naar buiten en dacht, kom nu toch mannen, dan kunnen jullie ook de finish
nog zien. Alleen Sander zag dat nog net en alle andere konden nog even zien hoe blij Max was met zijn
overwinning.
Het was voor ons een geslaagde zondagmorgen. Had ik toch nog iets kunnen doen voor de zondaggroep.
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Van Ostadelaan 264
1816 JG Alkmaar
Tel. 072-5155740

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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