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

39e jaargang nr 10
December 2018/Januari 2019

Zondag 9 december 2018
2e mountainbiketocht – 9.00 uur
Sportpaleis Alkmaar
Zondag 6 januari 2019
Noord-Hollands Langste – 9.00 uur

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

39e Jaargang nr 10, december 2018/januari 2019
Erelid: W. Leemburg
Het Bestuur:
VOORZITTER
Hans Bos
Justus van Effenstraat 62
1813 KW Alkmaar
072-5400648
!j.hansbos@live.nl

SECRETARIAAT

PENNINGMEESTER

Robert Makkus

Peter Does

L. Couperusstraat 38

Frans Mentonstraat 36

1822 LD Alkmaar

1816 HM Alkmaar
072-5116683

robertmakkus@gmail.com

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 / tcav.bestuur@gmail.com
Webbeheerder
: Sander Meijer
Lid worden?
Lief en Leed
: Truus de Maaré, truusdm@quicknet.nl, tel nr: 072-5092746.
Bel de ledenRedactie
: Jack Narold , tel.nr 06-31780394
administratie
06-14898935
Ledenadministratie : tel.nr 06-14898935, sander.meijer@gmail.com
Secretariaat
Aanmelden nieuw lid: Download het aanmeldformulier vanaf de website
072- 5616462
en stuur deze dan naar Sander Meijer van de ledenadministratie.

Afmelden lidmaatschap: alleen schriftelijk bij de ledenadministratie voor 31 december iedere jaargang.

Kopy maand februari inleveren voor 20 januari 2019
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 2019
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

Kijk regelmatig op onze website 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 dit is weer het laatste clubblad van 2018, wat gaat zo'n jaar toch snel, een jaar om
van te smullen voor de fiets liefhebbers.
In eerste instantie een lange aanhoudende kou in het begin van het seizoen, maar daarna een
prachtige zomer die maar niet op hield plus een mooie droge herfst, het kon toch haast niet
beter. Mede daardoor hebben we dit seizoen veel mooie en vooral droge tochten kunnen
rijden. Ik denk dan ook dat menigeen wel veel meer km gemaakt heeft dan andere
jaren.
Helaas heeft dit jaar ook zo zijn keerzijde, een aantal leden onder ons werden toch wel
geconfronteerd met ernstige ziekte, het zij persoonlijk of in hun directe omgeving en
maakte daardoor een moeilijke tijd door.
Wat het fietsen betreft het seizoen is inmiddels afgelopen, maar een fiks aantal bikkels gaan gewoon door in de
wintertijd, in de maand november zelfs een paar keer 20 deelnemers bij het vertrek.
Op het moment van schrijven loopt het wat terug, maar ja met 2 graden en buien in de lucht dan is het toch ook wel
heel erg aantrekkelijk om de wekker dan maar een uurtje later te laten afgaan.
Inmiddels is ook weer de eerste MTB gehouden, mede door de inbreng van
onze vrijwilligers is dit weer heel goed verlopen. We hadden wel wat meer
deelnemers verwacht, maar gezien de weervoorspelling van de avond
ervoor viel het uiteindelijk mee.
Wat wel op viel dat er best veel deelnemers van verder afkwamen, wel
plaatsen ze de tochten nu ook op diverse groepen van facebook, waaronder
onze eigen groep, maar ook die van MTB, die ruim 13000 leden heeft en
daar zie je dan toch wel vrij veel mensen op reageren.
Het zou fijn zijn als u op facebook zit, niet alleen de tocht te liken maar
ook te delen, verder wil ik graag alle vrijwilligers bedanken voor hun
inzet.
Ook is er onlangs een mountainbike clinic gehouden voor de mountainbikers onder ons, dit werd geheel
vrijblijvend aangeboden door Michel Agterberg van AGU, die tevens zelf deze clinic verzorgde, wat ik begrepen
heb van een aantal deelnemers was de clinic zeer geslaagd.
Tevens zijn we bezig met de voorbereiding van het volgend
seizoen, het jaar 2019 en wat voor een jaar, het is een jubileum
jaar! We bestaan dan immers 40 jaar en daar mogen we als leden
best wel trots op zijn!
We gaan dit vieren op zaterdag 11 mei, het wordt geen
feestavond, want deze hebben we immers twee jaar terug al
gehad maar het beloofd wel een mooi sportief en gezellig
programma te worden. Verklappen doe ik nog niet, u hoort er
meer over tijdens de jaarvergadering op vrijdag 22 februari.
Ook zijn we weer bezig met de organisatie van de driedaagse
2019, meer info hierover verderop in dit clubblad.
Hier bij wil ik het laten, maar niet voor dat ik iedereen namens het bestuur u hele fijne kerstdagen toewens en
tevens een heel goede jaarwisseling en alvast voor 2019 een heel sportief en vooral gezond 2019.
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ATB-tochten 2018 – 2019 (onder voorbehoud)
ZONDAG
ZONDAG

9 december
6 januari

2018
2019

ATB - Schoorlse Duinen
ATB – Noord-Holl. Langste

( 40 km )
( 65 km )

start
start

9.00 - 9.30 uur
9.00 - 9.30 uur

Start Winterfietsen.
Ingaande woensdag 26 oktober t/m woensdag 27 februari 2019 gaan we zoals gebruikelijk de laatste jaren
weer winterfietsen, de afstanden zullen zo tussen de 75 en 85 km bedragen, dit afhankelijk van de
weersomstandigheden.
We vertrekken om 9.00 uur. We gaan wel met een groepsapp werken, zodat we bij bv gladde wegen in
de vroege uren wat later vertrekken.
De C groep werkt met een eigen app, deze rijden met variabele vertrektijden en een wat rustiger tempo en
de afstanden zijn ook wat korter. Wil je graag op de hoogte blijven van de juiste vertrektijden meld je dan
aan op een van de appgroepen.
Voor de B groep bij Hans Bos. Voor de C groep bij Klaas Roos of Rob Klop.

Driedaagse 2019.
Beste leden, we zijn weer bezig met het organiseren van een club-driedaagse. Deze zal gehouden worden
in het weekend van vrijdag 23 t/m zondag 25 augustus 2019.
De bestemming is dit jaar Millingen aan de Rijn, we overnachten uiteraard weer in een hotel.
Er zal weer met twee snelheden gereden worden, gemakshalve de A en B groep.
Millingen aan de Rijn ligt nabij Nijmegen en Zevenaar. Van hieruit kunnen mooie routes worden uitgezet
naar bv. Noord Limburg, Kalkar in Duitsland, de Achterhoek.
De A groep rijdt in ieder geval de Zevenheuvelenweg / Berg en Dal en
Groesbeek. De B groep gaat daar met een lus omheen, tenzij de deelnemers
van de groep er anders over denken.
Aan het doorgaan van de driedaagse is wel een voorwaarde verbonden. Het
bestuur wil deze wel financieel ondersteunen als er minimaal 15 leden zich
aanmelden.
Bij minder vindt het bestuur dat het niet meer op een echte club-driedaagse lijkt.
De kosten van dit weekend, pin ons er nog niet helemaal aan vast, we moeten immers de restaurants in de
routes nog benaderen maar de kosten zullen globaal op zo'n 230 euro uitkomen. Hierbij ook rekening
houdend met de aanstaande btw-verhoging.
We hebben een optie op 10 x een 2 personenkamer, het weekend is inclusief ontbijt en twee x een diner
plus drie x een koffiestop en lunch onderweg.
Lijkt het u wat, meld u zich dan zo spoedig mogelijk aan via de mail of telefoon. Het aanmeldformulier
komt dan later wel. Het gaat er in eerste instantie om dat we voldoende deelnemers hebben zodat we de
optie van de hotelkamers kunnen omzetten in reserveringen.
Vriendelijke groet, ook namens mijn medeorganisatoren Karel en Willem.
j.hansbos@live.nl / 0646678771.

Aankondiging TCAV Raid Pyreneeën 2019.
Beste clubleden,
Voor volgend jaar 2019 hebben we een geweldig TCAV evenement op het programma
staan. In de laatst week van juni 2019 gaan we de Raid Pyreneen rijden.
Raid Pyreneen is een door c.c. Bearnaise (Pau) georganiseerde cyclo over een afstand
van 720 Km. Van Hendaye (FR) aan de Atlantische Oceaan naar Cerbère (FR) aan de
Middelandse Zee. We beklimmen 18 Cols met o.a. Aubisque, Tourmalet, Aspin,
Peyresourde in totaal 11.000 hm binnen 100 uur in 5 dagen. Na het volbrengen van de
Raid Pyreneeën ontvangen we een certificaat en/of medaille.
We vertrekken 22 juni 2019 en 30 juni 2019 is de terugreis gepland.
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Vervoer en verblijf in Gites / hotels gaan we zelf organiseren.
Kosten van het evenement zijn geschat tussen Euro 700 en Euro
800.
Het is een prachtige tocht door een uniek gebied. Het is een
zware tocht waarbij je rekening moet houden met wisselende
weersomstandigheden. Als het regent moet je door.
Heeft u interesse in deze prachtige cyclotocht, meldt u zich dan,
voor half januari 2019, aan bij Ruud Bakker op e-mail adres:
bow.bakker@upcmail.nl of telefoonnummer 072-5126591.

Prijslijst Club kleding Alcmaria Victrix.

Naam:
Soort kleding

Prijs

1 Shirt korte mouw.

33.00

2 Shirt lange mouw.

45.00

3 Broek kort.

57.00

4 broek kort zonder
bretels.

57.00

5 Broek lang.

50.00.

6 Broek lang zonder
bretels.

50.00

7 Broek lang met
zeem.

57.00

8 Herfstjack.

58.00

9 Winterjack.

73.00

Aantal

Maat

Opmerking

10 Bijzonderheden
Theo heeft nu nog het een en ander in voorraad, wilt u eventueel op korte termijn kleding aanschaffen en
is het niet meer in voorraad, dan kan dat tot 15 januari besteld worden.
Bestelmomenten kleding 2019:
1. Tot 15 januari
aflevering begin maart.
2. Tot 8 april
aflevering begin juni.
3. Tot 6 augustus aflevering begin oktober.
Afhaal adres is : Theo Evers
.. Tweewielercentrum De Hoef.
.. Van Ostadelaan 264.
.. Telefoon 072-5155740.
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DDe eerste ATB tocht van dit winterseizoen 2018 - Truus
Met een deelname van 218 fietsers was er zondag weer de eerste wintertocht van onze club.
Het weer zat mee. De regen die er misschien zou komen bleef weg. Wel was er erg veel wind. En dat was pech
voor de fietsers. Zware tegenwind op het strand, en dat was een behoorlijk lang stuk.
Van Hargen aan Zee naar Bergen aan Zee. volgens mij is dat 10 km ongeveer.
Er waren fietsers bij die in Hargen aan Zee wel even naar de verzorgingspost gingen, maar meteen daarna het
fietspad door de duinen weer opzochten. Vonden het zonde van hun fiets. Al dat zout erop van het water.
Heb nog wel geprobeerd ze zo ver te krijgen om toch over het strand te gaan en dan na afloop meteen je fiets af te
spoelen. Dan is er niets aan de hand. Wij doen dat altijd. Zo gauw we thuis zijn zetten we de waterslang op de
fiets. Daarna met lucht van de compressor spuiten we hem droog. Bij ons gaat hij dan ook nog in de garage voor
de warmte waaier.
Dan is de klus weer geklaard en kunnen we heerlijk aan de welverdiende koffie. Op deze manier kan je toch lekker op het strand fietsen. En ik heb gehoord dat je bij de wielerbaan meteen je fiets kan afspoelen . Misschien
moet er gekozen worden voor een korter stuk op het strand, want dit was wel een erg lang stuk.
Het stuk door het PWN gebied vonden veel fietsers prachtig. Hopelijk mag dat de volgende keer weer. En gelukkig is het allemaal zonder brokken verlopen. Met veel plezier heb ik weer op mijn post gestaan.

Foto’s van eerste renners van de MTB tocht van TCAV bij Bergen aan Zee zuid. Hier moesten ze na 34 km met
flinke tegenwind op het strand het duin over en dan nog 6 km naar de wielerbaan. Aardig wat renners hadden de
smokkelroute gepakt, maar waren toch tevreden over de organisatie - Yolanda Kramer
6

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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SPORTSWEAR DE GROOT
Schuit 16D
1724 BD Oudkarspel

www.sportsweardegroot.nl
info@sportsweardegroot.nl
0226-750810
06-27621924

Openingstijden
Maandag’s gesloten
Dinsdag t/m vrijdag
09 :00 - 19: 00 uur
Zaterdag: 9 :3 0 - 17 : 00 uur

Vondelstraat 82, 1814 AC, ALKMAAR 072 - 5158538
“THE PLACE TO BE” voor al uw fietsen en benodigdheden

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

Verjaardagen december 2018
02 december
04 december
05 december
08 december
16 december
22 december
28 december

Rinaldo Espis
Jan Schijf
Henri Balink
A Kaandorp
Piet Brink
Jo Dekker
Peter Deken

Verjaardagen januari 2019
1 januari
1 januari
8 januari
10 januari
13 januari
13 januari
15 januari
18 januari
23 januari
24 januari
30 januari

Jan Dekker
Piet Koster
A. Jelsma
Toon Brouwer
E. Meeken
Jolanda de Klerk
Henk v.d. Veer
Evert Hage
Henk Barbiers
Piet v.d. Terp
Ben Rasch
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Net terug van vakantie - Klaas
Na 3 weken onder de tropenzon heb ik eerst maar eens een week
tijd genomen om aan deze "barre" temperaturen te wennen.
Vanochtend op de fiets gestapt om een rondje met de mannen te
fietsen. Een tochtje van 60 km, net mooi om weer te wennen.
Het weer werkte mee, droog met af en toe een winterzonnetje.
Na bijna 5 weken zonder het slappe geouwehoer, voelde ik me
weer helemaal thuis.

MTB clinic – John
Nadat AGU onze kledinglijn gaat verzorgen, kwam vanuit Michel
Agterberg van AGU het idee of de club het leuk zou vinden om
een MTB clinic in het Schoorlse te ondergaan van deze ervaren instructeur.
Na verzameling op een woensdagmorgen 09:00 h. bij Duinvermaak een kleine uitleg en op weg naar een open plek om daar wat
oefeningen te gaan doen. Eerst in een klein vierkant wat rondrijden om het gevoel even te krijgen en daarna wat
spelvormen. Veel plezier en veel enthousiasme daar het toch moeilijker is dan dat het lijkt. Michel had met behulp
van pionnen en vele bomen een parkoers je uitgezet om onze bochten techniek weer wat op te krikken. Gelukkig dit
was voorbij en hup we wilden knallen. Gingen een gedeelte van parkoers van Schoorl volgen met jawel De Nok.
Daar er toch wel enig gevaar om de hoek kwam kijken hebben een paar bikers onder leiding van John een kleine
sluiproute genomen. Onder aan de Nok toch een paar mensen,
jeetje heb de Nok gedaan, veel over gehoord en nu gedaan.
Maar Michel wilde het parkoers nog vervolgen maar door een
afsluiting moesten we het spoor omleggen en hebben hierdoor
toch wel een mooi stuk moeten overslaan. Weer verzamelen bij Duinvermaak en op naar de koffie bij Bergen binnen.
Na een kleine attentie van de club voor Michel, afscheid genomen. Zeer geslaagde ochtend op de MTB met toch 11 bikers van de club.

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder
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Parlan

6 oktober 2018

AANBIEDING
Koffie & gebak á € 2,50 staat voor u klaar bij Voor Elkaar
Eigenlijk is Voor Elkaar een grote etalage voor de producten en activiteiten van Voor-Werk. De
jongeren van ons jongerenloopbaan centrum staan in de winkel en verkopen de producten die zij
zelf gemaakt hebben.
Voor Elkaar wil de jongeren (16-23 jaar) een kans geven om hun sociale en "eigen" skills te
ontdekken en/of te verbeteren en zo ook hun kansen op de arbeidsmarkt of een gerichte studie.
Voor Elkaar geeft jongeren kansen...
...om een volgende stap te zetten!
Voor Elkaar is een kleine maar fijne ruimte waar koffie en thee en fris wordt geschonken en waar
je overleg kan hebben met je collega tijdens een kleine lunch (tosti's!) of gewoon gezellig een
"bakkie" doen. Er worden ook producten van collega-instellingen verkocht.
Maak kennis met de jongeren en hun talenten door langs te komen bij Middenwaard 121
Heerhugowaard (schuin tegenover gemeentehuis) open:
Dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 3 uur.
(Race) Fietsers zijn ook welkom!
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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 ruim 30 jaar.
Dus kom eens naar onze winkel en maak
kennis met ons uitgebreide assortiment!
Ir v/d Banstraat 14 Petten
T: 0226-381367, E: info@beukersbikecentre.nl
www.beukersbikecentre.nl

Tot ziens in Petten

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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