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

39e jaargang nr 4
mei 2018

Zaterdag 5 mei 2018 – 8 uur
Alkmaar – Wassenaar 90/145 km
Zaterdag 12 mei 2018 – 8 uur
Rondje Haarlemmermeer 140 km
Zaterdag 26 mei 2018 – 8 uur
Voorjaarsklassieker 160 km

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

Kopy maand juni inleveren voor 20 mei 2018
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
0725616462

Advertentie prijzen bv.: ± 18 X 6 cm = € 100,00 per jaar;
aanmelden bij de redactie

Contributie 2018
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 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
Zo beste leden, de kop is er weer af, na een koude maand maart een relatief gunstige april maand, wel
een met flinke temperatuur wisselingen en waarin de rit afstanden reeds aardig omhoog gaan. En over
de opkomsten hoeven we ook niet te klagen, zowel bij de zondag zaterdag en woensdag groepen zijn
de op komsten redelijk tot goed te noemen.
Bij de Noordkoptocht kwamen zelfs 33 deelnemers aan de start en de woensdag daarop deed het niet
voor veel minder.
De tocht naar Landsmeer sedert een aantal jaren de tegenhanger van de Ronde v NH werd ook goed
bezocht, nieuw was dit jaar dat een x aantal leden ook wel waren uit gekeken op de RVNH en besloten
hadden om ook richting Landsmeer te gaan, maar dan wat verder en de zelfde afstand te gaan rijden als
de RVNH 160 km. De tocht ging via Muiden naar Almere- Haven en Blaricum dwars door een
prachtig natuurgebied om vervolgens via Weesp weer naar Alkmaar te rijden, van beide ploegen kon je
zeker spreken van een zeer geslaagde tocht met een mooie opkomst.
Als bestuur zijnde zijn we druk bezig om de puntjes op de i te zetten aangaande de nieuwe privacy
wetgeving, daar komt nog heel wat bij kijken.
Ook zijn we eindelijk rond met AGU onze nieuwe leverancier van onze clubkleding, na dat we zo goed
als rond waren omtrent de geboden offerte volgde een pat stelling omdat zij niet duidelijk waren
geweest omtrent de staffel korting. Besloten wij het als bestuur het maar even te laten zoals het was.
Maar tijdens een bezoek aan AGU om de kleding op te halen die wij als voorbeeld hadden uit geleend,
kwam de vraag of er toch nog gepraat kon worden want stelde AGU een Alkmaarse vereniging hoort
toch in kleding te rijden van een Alkmaars bedrijf! Nou praten kan altijd zei ik, we hebben jullie
onlangs een tegenbod gedaan laat maar zien hoever jullie daar ons in tegemoet kunnen komen.
En tot mijn verbazing kwamen zij met een bod qua prijs en het minimaal aan te schaffen aantallen die
zo veel gunstiger was als de offerte en zelfs nog op
ons tegen aanbod, zodat wij als bestuur zijnde
hebben besloten om hiermee akkoord te gaan.
Op kort termijn wordt er wel een pas avond
georganiseerd bij AGU, maar daar krijgt u nog een
persoonlijke bericht van met daarbij de behorende
prijzen en assortiment kleding.
Rest mij nog te melden dat er uiteraard voor de
komende Mei maand weer een aantal leuke tochten
op het programma staan o.a. De Wassenaar tocht
van Jack, het rondje Haarlemmermeer van
onderstaande en de voorjaarstocht van Nico, kortom
we kunnen weer de nodige km maken.
Allemaal veel fietsplezier.
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Clubdriedaagse naar Ruinen op 24 - 25 - 26 augustus 2018.
Ook in 2018 organiseren Willem en Karel en ondergetekende weer een clubdriedaagse en wel naar Drenthe
naar hotel Kuik in Ruinen we gaan daar weer met de auto heen en rijden daar drie routes er wordt net als
vorig jaar weer met twee groepen gereden gemakshalve maar even de A en B groep.
De A groep rijdt twee keer circa 135 en op de zaterdag 150 km en de B groep 120 en op de zaterdag135 per
dag. De routes worden zo gemaakt dat beide gr oepen ongeveer tegelijkertijd bij de koffiestops en lunch
aankomen.
Het weekend houd in 2 overnachtingen inclusief ontbijt en 2 keer een diner plus elke dag een koffiestop met
appelpunt en lunch dit alles voor een prijs van circa € 220.00 de overige consu mpties zijn voor eigen
rekening.
In deze bijdrage zitten ook het vervoer voor de heen en terug reis de degene die rijden krijgen een
vergoeding naar wat de ANWB tabel aan geeft.
We hebben 10 x een 2 persoonskamer gereserveerd eventueel meer is mogelijk dit hangt af van de
beschikbaarheid van de kamers 3 personen op een kamer is ook mogelijk.
Mocht u verzekerd willen zijn aan deelname meldt u zich dan alvast aan met het onderstaande
aanmeldformulier.
In verband met de optie dient u voor 1 april wel € 100.00 over te maken aan onze penningmeester.
Op de komende jaarvergadering zal het een en ander nader worden uitgelegd.

Hans Bos.

Naam :

.

Adres :

.Postcode :

Woonplaats :
Telefoonnummer: 06-

.

.
of

.

Telefoonnummer van thuisfront:
Formulier mailen naar:
j.hansbos@live.nl.
of naar Justus van Effenstraat 62
1813 KW Alkmaar
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Noordkoptocht - Truus
Op naar Den Helder. Minstens 30 man. Verdeeld in twee groepen. De snelle groep vooruit zodat ze op
het smalle fietspad langs de Bergerweg de langzame groep niet hoefde te passeren.
Er stond een aardig windje die we op de heenweg lekker in de rug hadden. Ties die net herstellende
was van een longontsteking was deze zaterdag weer voor het eerst op de fiets.
In de polder in Groet hadden we de wind even tegen en van opzij. Dat brak Ties op. In Sint Maarten is
hij richting huis gegaan. Wat natuurlijk heel verstandig was aangezien hij zondag ook weer graag
wilde fietsen.
Gelukkig zijn we voor Den Helder nog even gestopt voor een plaspauze. De mannen worden wat
ouder en moeten ook zo nu en dan wat lozen. Vroeger kreeg ik altijd de schuld maar nu zijn het vooral
de mannen die even willen stoppen.
Het laatste stuk langs de zee richting Lands End gingen Jan Dekker en Jo Dekker, (dat kleine
mannetje van 80 jaar) even om het hardst. Wie er het eerst was kon ik niet zien, want dat tempo kon ik
echt niet volgen. De snelle groep zat daar inmiddels al aan hun tweede bakkie. Wat ik begrepen heb, is
dat Aart Hoogschagen al heel snel die groep ging verlaten. Voelde zich misschien niet goed?
De terugweg ging niet zo makkelijk als op de heenweg. De wind zat toch behoorlijk zuidoost. Er werd
meteen al besloten om iets korter te fietsen en zeker over de Ruigeweg terug te gaan.
Jan Dekker fietste zowel heen als terug aan kop, en Jack alles op de heenweg en op de terug weg werd
hij afgelost door Jaap en Jo.
Heel voldaan ben ik in Schoorldam de groep gaan verlaten en Willem die volgende week naar
Midlaren fietst is nog mee door gegaan als training voor die afstand van 185 km volgende week.

Toerprogramma Mei 2018
DATUM
ZA 05
ZA 05
ZO 06
ZA 12
ZO 13
MA 21
ZA 26
ZO 27

NAAM VAN DE TOCHT
DUINRANDTOCHT (korte versie)
DUINRANDTOCHT (Alkm-Wassenaar)
ZONDAGPLOEG
RONDJE HAARLEMMERMEER
DE ZONDAGPLOEG - Moederdag
2DE PINKSTERDAGTOCHT
VOORJAARSKLASSIEKER
DE ZONDAGPLOEG

SOORT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT

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

STARTTIJD
8.00
8.00
9.00
8.00
9.00
9.00
8.00
9.00

STEMPELTAFEL
Jack Narold
Jack Narold
Cees / Peter
Hans Bos
Cees / Peter
Cees / Peter
Ruud Bakker / Nico K.
Cees / Peter

SOORT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT

AFSTAND
110 KM
180 KM
NTB
NTB
NTB
165 KM
110 KM
NTB
NTB
140 KM

STARTTIJD
8.00
8.00
9.00
NTB
9.00
6.15
8.00
9.00
9.00
8.00

STEMPELTAFEL
Jan Dekker
Robert/Willem/ Hans Bos
Cees / Peter
Zie info clubblad
Cees / Peter
Robert
Hans Bos
Cees / Peter
Cees / Peter
Peter de Laat

Toerprogramma Juni 2018
DATUM
ZA 02
ZA 02
ZO 03
ZA 09
ZO 10
ZA 16
ZA 16
ZO 17
ZO 24
ZA 30
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NAAM VAN DE TOCHT
RONDJE MUIDEN
RONDJE NAARDEN
DE ZONDAGPLOEG
RIT ELDERS (fietsturfroute Gorredijk)
DE ZONDAGPLOEG
RONDJE STAVOREN (start bij Ranzijn)
ENKHUIZERTOCHT
DE ZONDAGPLOEG
DE ZONDAGPLOEG
WIERINGERTOCHT

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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Het bekende rondje Alkmaar – Wassenaar – Jack
Zaterdag 5 mei is weer het bekende rondje naar Wassenaar en terug via De Zilk. Dit keer moeten we
2 keer de pont nemen, omdat de sluizen niet beschikbaar zijn voor het gewone verkeer, de
werkzaamheden hebben teveel last van het doorlaten sinds 16 april. Er wordt gezegd dat het nog een
jaar kan duren, helaas pech!
De meeste mensen kennen de route uit hun hoofd, maar voor de duidelijkheid vermeld ik dat nog even.
We gaan dus naar de pont van IJmuiden, hopelijk de pont van 9.10 uur, anders 20 minuten later, dus
snel starten dus om 8.00 uur! Daarna richting Driehuis en Bloemendaal, waar we het kopje over rijden
en naar Zandvoort over de boulevard rijden. Verder via de duinen naar Langevelderslag. Via
Noordwijk over de boulevard naar de duinen en Katwijk aan zee via de oversteek Oude Rijn. Weer de
boulevard over naar Wassenaarse Slag, kruispunt oversteken en dan naar Paviljoen de Klip.
LET OP: Het is dit jaar op 5 mei, dus de boulevards kunnen wel druk zijn i.v.m. de viering van
de vrijheid, misschien soms achter de boulevards langs rijden!
Daarna richting Haarlem volgen langs de Wassenaarseweg en de brug over de Oude Rijn, richting
Rijnsburg. Vlak voor Voorhout is een nieuw viaduct geplaatst, dus aan het eind van de Rijnsburgerweg
links aanhouden en onder het viaduct door naar rechts en dan linksaf de Heerenstraat in.
Kan ook druk zijn in het centrum! De stad uit en dan linksaf naar de Gravendamseweg en na spooweg
rechtsaf naar de Haarlemmer Trekvaart. Via de Zilk, Aerdenhout en Overveen richting IJmuiden
volgen naar de pont, die gaat het hele uur, 20 min. en 40 minuten. Dan de bekende route terug naar het
Sportpaleis, veel succes en hopen op mooi weer!

Met Alcmaria Victrix naar de Fietsturfroute op 9 juni in Gorredijk
Een prachtige fietstocht langs mooie plekjes in zuidoost Friesland. Het unieke van de Fietsturfroute zijn de
lussen. Na elke lus kom je weer bij het startpunt in Gorredijk. Bij de start- finish is een verzorgingspost
ingericht waar je je weer kunt opladen voor de volgende lus. Door deze 3 lussen zijn er maar liefst 7
mogelijkheden/afstanden te fietsen!
Lus 1 is 40 km, lus 2 is 60 km en de 3e lus is 50 km. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om 7 verschillende
afstanden te fietsen, 40 km, 50 km, 60 km, 90 km, 100 km, 110 km en 150 km. Bepaal zelf welke volgorde je
fietst. De route is duidelijk aangegeven met routepijlen. Tevens ontvang je bij de inschrijving een gedrukt
exemplaar. Ook zijn er GPS bestanden beschikbaar.
Wij hebben de starttijd verruimd. Er kan nu worden gestart tussen 08.00 uur en 14.00 uur. Let op, zorg er wel
voor dat je om 17.00 uur binnen bent want daarna sluit de toertocht.
Wil je graag mee geef je op bij Ruud Bakker baker5@upcmail.nl
Telefoon 0725126591.
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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

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 juni 2018
Verjaardagen mei 2018
11 mei
12 mei
16 mei
16 mei
17 mei
18 mei
23 mei
31 mei

Leo Vermeulen
Peter Bras
Monique Andriessen
Robert Bakker
John van Mourik
Yolanda Kramer-v. Rhoon
Wim Deelen
Karel de Boorder

07 juni
10 juni
13 juni
23 juni
25 juni
25 juni
26 juni
28 juni
29 juni
30 juni
31 juni

Frans van der Heijden
Ton Houtenbos
Gerard Hulsteijn
Jan Geert v.d. Bijl
Ferry Ronde
Truus de Maare
Dirk de Haan
Hans Bos
Ties de Groot
Rinke de Hoop
Ronald Roos
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De heer L. Mechielsen (77 jaar): Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Mechielsen zet zich vanaf 1970 belangeloos in voor de Wielervereniging Alcmaria
Victrix en al ruim 10 jaar voor de Stichting Kinderboerderij De Rekerhout.
Daarnaast was hij van 1977 tot 2000 verbonden aan het Kaasdragersgilde.
Bij de Wielervereniging Alcmaria Victrix organiseerde de heer Mechielsen de zeskampen met
andere verenigingen, was redacteur van het clubblad, fungeerde als jurylid en aanjager van de
werkochtenden voor het onderhoud van de wielerbaan en het mountainbikeparcours.
Als bestuurslid en vrijwilliger van de Toerclub Alcmaria Victrix organiseerde bij meerdaagse
fietstochten en is nog steeds actief als verkeersregelaar.
De heer Mechielsen zette zich ook in bij Wielervereniging Noord-Holland.
Hier verzorgde hij wintertrainingen en gaf privé-trainingen aan talenten.
Nu organiseert hij wekelijks de “koppelomniums” op de wielerbaan.
Voor de Stichting Kinderboerderij De Rekerhout onderhoudt hij het erf, de weide en de
speelplaats van de kinderboerderij. Ook speelt hij jaarlijks een rol in de levende kerststal.
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Verslag Noordkoptocht 2018 – Ruud
Zaterdag ochtend 7 april 2018 was ik om 8:00 uur in de kantine van de wielerbaan. Hans had de kantine al open
gedaan. Anton van Nimwegen kwam als eerste rijder. Anton had nog weining kilometers in de benen vanwege
langduring herstel van zijn duim. Anton gaf aan niet mee te gaan naar Den Helder. Een voor een kwamen de
deelnemers binnen druppelen. Om 8:30 hadden we 33 deelnemers voor de Noordkoptocht. Een flink aantal
vaste deelnemers kon om verschillende redenen deze editie van de Noordkoptocht niet rijden. Mijn gedachten
gaan zeker uit naar de leden van TCAV die de Noordkoptocht graag zouden willen rijden maar om een of
andere reden dit jaar niet konden. Het was me wederom gelukt om een hoge luchtdruk gebied te regelen zodat
we mooi weer hadden tijdens de rit. In eerste instantie hebben we twee groepen geformeerd. Robert Makkus en
mijn persoontje waren voorrijders van de B-A groep en Jan Dekker was voorrijder van de Cgroep. ‘S-morgens
was er nog weinig wind. Toch hadden we naar Den
Helder voornamelijk wind
mee. In Alkmaar reed Aart door een stuk glas en aan het
eind van de Bergerweg stond hij met een lege band.
Harm en Frans hebben Aart nog proberen te helpen
maar de schade aan de buitenband was zodanig dat
Aart besloot terug te gaan. Nico Kuilboer en Paul
Burema zaten tweede rij in onze groep en Nico wist
ons op prima wijze door Bergen en Schoorl te
loodsen. Via de Groet polder en de Haze polder
kwamen we op de Belkmerweg. Ter hoogte van de
Pettemerweg zijn we rechtdoor gegaan op de
Belkmerweg tot in Sint Maarten. De heenweg ging
letterlijk en figuurlijk voor de wind. In de duinen vlak voor Den Helder was er
nog wel
een deelnemer die vanwege het vele duinzand op het fietspad even onderuit ging. Gelukkig was er geen schade
en/of letsel dus konden we gewoon weer verder. In Den Helder fietsen we langs de zee richting Lands End. John
Water zei tegen mij dat ik in Lands End beter dekking kon zoeken omdat er een aantal deelnemers vanwege het
te hoge tempo wel eens op mijn konden gaan schieten. John had dit amper tegen mij gezegd of Peter Does
schoot als een pijl uit de boog uit de groep weg. Een mes scherpe demarage die door Robert Makkus min of
meer werd gepareerd. Uiteindelijk kwamen we nagenoeg gelijk aan bij Lands End. Harm en Frans kwamen even
na ons binnen omdat zij Aart hadden geholpen. Frans en Harm hadden een aardig tempo gereden. Bij Lands End
hebben we heerlijk koffie gedronken. De Cgroep kwam toen we aan het tweede bakkie zaten. Even na elfen
hadden we de koffie op. Buiten op het terras van Lands End hebben we besloten om de B-A groep te spiltsen in
de A-groep en Bgroep. Enerzijds omdat het een grote groep was en anderzijds om ervoor te zorgen dat elke
deelnemer het tempo in de groep goed kon volgen. Robert Makkus en ik reden het eerste gedeelte op kop van de
A-groep. Langs de Helderseweg en de Balgweg hadden we een pittig windje tegen. Vlak voor de Middenweg
namen Frans en Toon kop over. Op de Ruigeweg hadden we minder last van de wind. Bij Sint Maarten zijn we
via de Sint Maarten vlotbrug het kanaal overgestoken omdat de Burgervlotbrug eruit lag. Volgens Wim Deelen
konden we met de fiets wel over de Burgervlotbrug maar voor de zekerheid zijn we toch maar bij Sint
Maartenvlotbrug het NoordHollands kanaal overgestoken. Kort na de vlotbrug reed Robert Makkus lek. Even
een nieuw binnenbandje plaatsen en vervolgens via de Belkmerweg hebben we
de rit weer vervolgd. Vlak na de lekke band had Robert nog
wel even wat problemen met zijn ketting maar al snel
konden we weer verder. Ter hoogte van de
Pettemerweg zijn we richting Burgervlotbrug gereden
en daar hebben we de oorspronkelijk route weer
opgepakt. In Schoorl reden we onder de duinen langs
richting Bergen. We reden dwars door Bergen en via
de Groeneweg weer naar de baan. Rond 13:15 waren
we weer thuis en de B-groep was bijna gelijk met de Agroep in Alkmaar. Ik hoop dat de deelnemers hebben
genoten van de Noordkoptocht en dat degene die dit jaar
graag mee hadden gewild er volgend jaar wel bij kunnen
zijn.
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Van Ostadelaan 264
1816 JG Alkmaar
Tel. 072-5155740

Ir v/d Banstraat 14 Petten
T: 0226-381367, E: info@beukersbikecentre.nl
www.beukersbikecentre.nl

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!

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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