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

39e Jaargang nr 8, oktober 2018
Erelid: W. Leemburg
Het Bestuur:
VOORZITTER
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Justus van Effenstraat 62
1813 KW Alkmaar
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Robert Makkus

Peter Does

L. Couperusstraat 38

Frans Mentonstraat 36

1822 LD Alkmaar

1816 HM Alkmaar

072-5400648
j.hansbos@live.nl
!

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
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 november inleveren voor 20 oktober 2018
Inleveradres Kopie:

Lid worden?
Bel de ledenadministratie
06-14898935

Secretariaat
0725616462

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 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
Het seizoen zit er weer op, alleen de sluitingstocht rest ons nog, maar wat was het een mooi fietsseizoen. Wat een
mooi zomer weer en wat zijn er weer mooie tochten gereden door onze leden, o.a. de Alpentocht en de Driedaagse
en al onze mooie geplande tochten. Dan de verhalen van leden die zelf nog op pad zijn geweest, soms heinde en
ver, het was dus volop genieten.
De afgelopen maand waren wij ook weer betrokken bij de organisatie van het Rondje Stelling en daar gaat best wel
veel vrije tijd inzitten, maar mede met dank aan onze vrijwilligers werd het weer een geslaagde dag met mooi weer
en met uiteindelijk zo'n 800 deelnemers. Het bedrag voor het goede doel is op het moment van schrijven nog niet
bekend. De West Friesland tocht en de Waterlandtocht viel de opkomst wat tegen, mede door de harde wind en wat
late regen in de vroeg ochtend uren. Ook zijn we als bestuur bezig met een activiteit voor volgend jaar 2019 als
onze vereniging 40 jaar bestaat, het een en ander wordt uitgewerkt en we hopen u in het clubblad dat eind
oktober verschijnt alles te kunnen vermelden een ding kan ik alvast wel verklappen zet de datum van

zaterdag 11 mei 2019
maar alvast in de agenda.
Inmiddels is ook de clubkleding van onze nieuwe leverancier bij Theo Evers binnen gekomen en zo te zien in het
peloton rijden er al diverse mensen mee rond. Helaas is er ook een droeve mededeling te melden dat Peter Hoogerwerf is overleden, zie hierover in het memoriam van Peter elders in het clubblad.
De ziekenboeg is wel weer wat uitgebreid net nu Piet van der Terp weer voorzichtig met fietsen is begonnen is het
met Cor Breed wat minder en heeft een operatie moeten ondergaan, we hopen uiteraard dat Cor hiervan goed herstelt beterschap Cor. Tevens kwam het bericht binnen dat Bert Kramer met zijn fietsgroep op de donderdagavond
een flinke smak heeft gemaakt en daarbij een sleutelbeen heeft gebroken, ook Bert wensen we een goed herstel.
Bij deze hoop ik dat we in de maand oktober nog mooie fietsdagen hebben en zeker op de zondag als Truus haar
huisdeur weer open zet voor de zondags groep, dit is al een lange traditie voor koffie en zelf gemaakte appeltaart.

Sluitingtocht 20 oktober 2019.
Bij deze nodigt het bestuur u uit om deel te nemen aan de sluitingstocht op zaterdag 20 oktober vertrek om 9.00
uur afstand circa 90 km. De route zal tot de koffiestop
gezamenlijk worden gereden na de koffiestop gaat de B groep
zijn eigen weg en zal ook een langere afstand rijden.
Onze penningmeester had tijdens de laatste bestuursvergadering
een goed humeur en gaf toestemming dat het rondje koffie met
gebak tijdens deze tocht voor rekening van de vereniging komt.
Alleen moet nog even bekeken worden waar we de koffiestop
houden, de een is plotseling heel klant onvriendelijk tegenover
wielrenners geworden en de ander beoogde is net failliet
verklaard, maar er blijven er nog genoeg over, dat komt wel goed.
Het bestuur.
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Peter Hoogerwerf overleden – Klaas Roos
Op 1 september 2018 is ons oud lid Peter Hoogerwerf op 75jarige leeftijd overleden. Peter heeft vele jaren bij Alcmaria
Victrix gefietst. Daarvoor heeft hij vele jaren bij de Driebergse
Toer Club gefietst. We herinneren hem als een bijzonder
prettige fietsmaat met een onderkoeld gevoel voor humor. Hij
schuwde het kopwerk niet en legde ons dan een pittig maar
aangenaam tempo op. Peter draaide altijd “de grote molen”
rond en dat kon hij lang volhouden. Onderweg werden we
altijd getrakteerd met anekdotes uit zijn lange fiets carrière. Na
een val partij met een gebroken heup en later nog een valpartij
moest hij tot zijn spijt de racefiets op zolder zetten.
Wel bleef Peter met zijn vrouw Gerda fietsen. Zo kwamen we
hem nog eens tegen bij de Woeste Hoogte in Broekerhaven.
Peter kwam net met de auto met de fiets achterop aan om met
Gerda een rondje te fietsen. We hebben toen met zijn allen
nog een gezellig bakkie koffie gedronken.
Zelf staat me altijd nog een rondje Markerwaard bij. We reden
met een heel clubje richting de Markerwaard om er achter te komen dat de meesten afhaakten voor de korte
ronde. Peter bleef samen met Aart Slegh, Ties de Groot, Dirk de Boer en mijn persoontje over. Voorwaar een schat
aan fietservaring. Ik heb samen met Peter het hele stuk op kop gereden om bij Landsmeer in elkaar te storten,
geveld door kramp. Peter had echter nergens last van en draaide ijzersterk in een gelijkmatig tempo op kop door
tot Alkmaar aan toe. Het was weer zo’n rondje, waar je jarenlang met plezier aan terugdenkt.
De laatste jaren zijn voor Peter niet gemakkelijk geweest, zijn lichaam en geest lieten hem in de steek. Peter
bedankt voor alle mooie kilometers, die we samen gereden hebben. We wensen zijn vrouw Gerda, zijn kinderen en
kleinkinderen veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies.

ATB-tochten 2018 – 2019 (onder voorbehoud)
ZONDAG
ZONDAG
ZONDAG

4 november
9 december
6 januari

2018
2018
2019

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

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 appsgroepen.
Voor de B groep bij Jan Geert van der Bijl of Hans Bos.
Voor de C groep bij Klaas Roos of Rob Klop.
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Meld gestopte leden op tijd af | Meld je tocht aan

Lees online | Afmelden

Nieuwsbrief september 2018

Beste Jack,
Er staan 2 deadlines op je te wachten waar ik je graag op wijs. Als eerste is het belangrijk dat je de leden die
stoppen bij jullie vereniging voor 1 januari 2019 aan ons doorgeeft via de ledenlijst op NTFU.nl. Doe je dit
niet op tijd dan moeten wij helaas een extra jaar contributie in rekening brengen. Daarnaast is het belangrijk
dat je voor 25 november jullie tocht(en) aan ons doorgeeft, zodat eventuele overlap met andere tochten op
tijd gesignaleerd kan worden.

Meld gestopte leden vóór 1 januari af
Stoppen er leden bij jullie club? Geef dit dan uiterlijk 31 december aan ons door via NTFU.nl. Vorige jaren
stonden we toe dat clubs hun wijzigingen aan het begin van het nieuwe jaar nog doorgaven, maar met de
komst van onze nieuwe database gaat dat niet meer. Doe het dus op tijd!
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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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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: 9:30 - 17:00 uur
Vondelstraat 82, 1814 AC, ALKMAAR 072 - 5158538
“TH E 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 oktober 2018
08 oktober
18 oktober
19 oktober
25 oktober
26 oktober
31 oktober

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

Verjaardagen november 2018
03 november
07 november
07 november
09 november
18 november
19 november
22 november
22 november
24 november
27 november
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Theo Evers
Richard Vreeker
Aad Wolterman
Andre Pover
Aart Hoogschagen
Jan Jansen
Ron Vink
Sjaak Lakeman
Arend van Giffen
Tineke Water-Lammers

Driedaagse 2018 – Lida Krom
Vrijdag 24 augustus vroeg het bed uit, dit is het weekend van
3 dagen fietsen met de club. Sam rijdt deze dagen met de auto
mee. ’s Morgens om 6.30 u. Willem de Maaré ophalen en op
naar Ruinen. Als bijna iedereen is gearriveerd staat de koffie
klaar. Maar dan komt er een berichtje van Ton Vreeker, samen
met Peter Bras hebben zij een fiets verloren op de Afsluitdijk,
hoe verzin je het. Een stuk doorrijden, keren en weer rijden, dar
lag de fiets aan de kant van de weg. Alles nog in goede staat.
Om 10 uur starten in twee groepen, de A-groep 135 km en de
B-groep 120 km. In Hardenberg de lunch, we zaten boven en ik
denk dat heel Hardenberg ons heeft gehoord. Het verhaal gaat
dat dames kunnen praten maar deze mannen,
het lijkt wel een (kippenhok) hanenhok. Verder naar
Hoogeveen. In Drenthe is het nogal bosrijk maar wij hadden
toch wel veel open stukken en er stond heel veel wind. Na de colastop in Hoogeveen op naar het Hotel Kuik, een
prima kamer met een heerlijke douche. Na het kapsel van mij weer een beetje in model te hebben gebracht, naar
beneden voor een wijntje en een heerlijk diner. Daarna snel naar bed, ik had het helemaal gehad. Het was een
pittige tocht.
Dag 2.
Om 7.30u. het ontbijt met z’n allen aan een lange tafel. Het ontbijt ziet er goed uit en nadat Willem uitleg gegeven
heeft over de route van 135 en 150 km, vertrekken we naar Noord-Sleen. Henk van der Veer voelde zich niet erg
lekker en ging bij Sam in de auto, voor Sam ook wat gezelliger. De weerberichten waren niet best, het regende een
beetje maar niet zeuren, doortrappen. Af en toe door een stuk bos en ook veel straatsteentjes en soms een beetje
zon. Maar dan slaat het weer om, de bui zagen we aankomen. Midden in het land de regenjasjes aan en de jas van
Willem zat helemaal in de knoop, wat een gestuntel. Laat de A-groep ons toch hebben zien ploeteren, die stond ergens te schuilen en ze lachten natuurlijk.
Na 97 km was de lunch in Hooghalen. Gelukkig stonden daar Henk en Sam ons op te wachten anders hadden we ze
zo voorbij gefietst. Allemaal zeiknat en koud, wat is dan de lunch met een warm soepje heerlijk. In overleg met de
organisatie en de rijders werd de tocht ingekort en reden we in een groep terug naar Ruinen. Er was kermis in Ruinen, een aantal ging nog even de kermis over. Twee van die binkies, Willem en Sander, hebben nog in de botsautootjes gereden en een lol dat ze terugkwamen. De meeste fietsers gingen weer op tijd naar bed, op een paar na. Het
smaakte ook wel heel lekker na een fietstocht.

Dag 3.
Om 7.30 u. ontbijt. De bagage in de auto en na uitleg van Willem over de route vertrekken we om 8.15 u. met goed
weer. Jan Dekker en Rudy Twisk zijn bij onze groep aangesloten. Over het Dwingelderveld, paden met kleine
steentjes. Al snel had Rudy twee lekke banden. Geen probleem, ik heb twee nieuwe banden, foutje. Beide reservebandjes zijn ook lek, verkeerde tasje meegenomen. Lida heeft nog een band, komt ook lek uit het tasje. Nou, met
dit soort mensen kun je de oorlog winnen. Op naar de koffie in Veenhuizen, een voormalige gevangenis. Wat een
complex, het is interessant om het te zien. Na de koffie en gebak en wat door de ramen te hebben gekeken, wil ik
hier wel weer weg. Rob Klop reed de laatste dag ook bij groep B. Wat is het toch gezellig bij ons hè Rob maar
evengoed blijven katten. Jan Dekker had het helemaal gedaan bij hem, schuilen achter een boom en
dan scheldend naar Jan Dekker weer te voorschijn
komen. Allemaal gekkigheid. Op naar de lunch in
Hijken waar ook weer volop eten en drinken was.
De laatste 30 km van deze 3 daagse nog even wegtrappen. Om 15.30 uur zijn we allemaal binnen.
Hans en Karel deden nog een klein woordje. Ook
naar Willem toe, die had de routes allemaal heel
goed uitgewerkt. Voor de organisatie was er nog een
kleine attentie. Organisatie, alle voorrijders bedankt.
Anton, jij heel erg bedankt, jij hebt mij heel goed uit
de wind gehouden.
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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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