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

jaargang nr 2
Maart 2019

De jaarvergadering zit er weer op.
Nieuwe handschoenen van de club
en met een bockbiertje getoast op
het nieuwe seizoen!

Zaterdag 2 maart 2019
Warming-uptoertje Sportpaleis – 9 uur
Zaterdag 9 en 16 maart 2019
Clubtrainingstoertje – 9 uur
Zaterdag 23 maart 2019
Lentetocht – 9 uur

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

40e Jaargang nr 2, maart 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 april inleveren voor 20 maart 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)
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
Nog een aantal dagen en dan gaat het fiets seizoen alweer van start, beginnende met het warming-up rondje op
zaterdag, daarna meteen gevolgd door de eerste zondagochtend rit.
Vervolgens pakken we de draad weer op met de tochten die in het jaar programma staan.
Op de afgelopen jaarvergadering kwam het aspect veilig rijden in een groep naar voren, dit agendapunt werd door
Willem Tolman aangedragen maar wat houdt dat in.
De NTFU adviseert om met niet meer dan 12 deelnemers per groep te vertrekken, dit in belang voor onze
veiligheid en dat van de andere weggebruikers en een grote groep komt angstiger over bij vooral tegemoet
komende fietsers.
De mening van de aanwezige leden was nogal wisselend, er was wel een kleine meerderheid die er voor was. Maar
ja als er zo'n 40 van de leden aanwezig zijn kan je ook niet spreken van een meerderheid. Maar afgesproken werd
dat we het gaan proberen.
Afgelopen zaterdag met de A groep waren er 17 deelnemers en hebben we het meteen getest op de heenweg, een
groep van 8 voorop met op gepaste afstand de overige 9 deelnemers, dat was geen succes. Na de koffie een snellere
groep en een wat minder snelle, daar was ook niet iedereen happy mee, oorzaak verkeerde keus gemaakt van groep.
We moeten maar zien hoe het loopt, veiligheid staat uiteraard voorop maar gezelligheid is ook een belangrijk iets
maar we geven het streven uiteraard wel een kans.
En als er een groep is die dit beslist niet ziet zitten dan moet de wegkapitein van de
groep dit bespreken met zijn deelnemers zodat de gehele verantwoording binnen de
desbetreffende groep ligt en niet alleen bij hem.
Ook een belangrijk punt is dat bij een valpartij met letsel dit binnen 24 uur moet
worden gemeld aan de NTFU zie verder info in dit clubblad.
Helaas kwamen er ook twee minder goede berichten binnen Rudi Twisk en Jan
Dekker kampen met behoorlijke gezondheidsproblemen, mannen we wensen jullie
een voorspoedig herstel.
Klaas Roos die onze PR verzorgt, wil graag dat hij beknopte teksten ontvangt van
de routes en bezienswaardigheden van de geplande tochten van degene die deze
organiseren liefst zo'n 14 dagen van te voren.
Graag ook nog even aandacht voor onze Driedaagse en de Alpentocht, op moment
van schrijven nog een beperkt aantal plaatsen over, zin om mee te gaan haast u zie
verdere info.
Vergeet u zich ook niet op te geven voor de tijdrit en BBQ dit alles op 11mei.
Namens het bestuur wens ik u een mooi en gezellig fietsseizoen toe.

De Jaarvergadering van TCAV – Truus
Het was alweer zover, de jaarlijkse vergadering van de fietsclub.
Toen wij om half 8 binnenkwamen in de kantine van het Sportpaleis zat het bijna voltallige bestuur al achter de tafel. Alleen Ronald Makkus was nog niet aanwezig.
Langzamerhand druppelde het vol. Heel gezellig om al die fietsmaatjes weer te zien. Nadat iedereen van koffie of
thee was voorzien, kon de voorzitter beginnen. Iedereen had de notulen van vorig jaar goed gelezen en alle aanwezigen waren tevreden daar over. Was geen commentaar van deze of gene.
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Hans las het verslag over de toertochten voor. Er waren wat tochten geweest met regen maar er waren meerdere
tochten die goed bezet waren. Zeker de zondagsritten gingen altijd met veel deelnemers.
Hij bedankte in het bijzonder Peter en Cees voor het voorrijden van de zondagsritten en John en Tineke voor het
uitzetten van het ATB parcours. Verder bedankte Hans alle vrijwilligers voor alle taken die ze hadden verricht. Niet
te vergeten de Stellingtocht met zijn vrijwilligers.
Willem Tolman had het verzoek om voortaan met kleinere groepjes te fietsen in verband met de veiligheid. Daar
ontstond nog wel een discussie over maar ik persoonlijk vond dat hij wel gelijk had. De tijd zal het leren, of er
straks inderdaad met wat kleinere groepjes gereden gaat worden.
Het financieel jaarverslag werd door de penningmeester voorgelezen en dat was voor iedereen wel duidelijk. De
kas kommissie was goed tevreden zoals Peter het allemaal gedaan had. Over het bestuur commissie waren we ook
snel klaar. Alleen Peter, de penningmeester moest herkozen worden en dat was dus geen punt. Aangezien hij net
van Jan Geert (die in de kas kommissie zat) een groot compliment had ontvangen en er geen andere kandidaat opstond mag Peter het de komende 3 jaar weer verzorgen.
Willem mocht daarna uitleg geven over de komende driedaagse. Dat deed hij zo goed dat er gelijk een aantal leden
zich opgaf. Voor de vergadering hadden ze nog maar 8 inschrijvingen en als dat er niet minimaal 14 zou worden
zou het niet doorgaan. Aan het einde van de avond waren er 14 inschrijvingen, dus de 3-daagse gaat definitief door.
Ruud gaf uitleg over de Raid Pyreneeën tocht. 18 cols binnen 100 uur in 5 dagen. Een pittige tocht. Daar hadden ze
ook al genoeg deelnemers voor maar mocht er zich nog iemand melden, dan kon dat nog.
Bij Peter mochten we allemaal na het afsluiten van de vergadering een paar zomer fietshandschoenen ophalen die
wij van de vereniging kregen. Daarna volgde de rondvraag. En dat was ook binnen 5 minuten klaar, dus we konden
toen nog tot kwart voor 10 aan de borrel. Dat was erg gezellig.
Ik wens iedereen een heel goed fietsseizoen, met prachtige zomerdagen toe. Met heel veel mooie kilometers, en
natuurlijk zonder valpartijen toe.

Toerprogramma Maart 2019
DATUM

NAAM VAN DE TOCHT

AFSTAND

STARTTIJD

STEMPELTAFEL

Gezam.
GT
GT
GT
GT
GT
GT

NTB
NTB
NTB
GT
NTB
NTB
95

9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00

Jack / Klaas Roos
Cees / …..
Jack /…..
Cees / …..
Klaas Roos
Cees / …..
Hans / Karel de B.
Cees / …..

SOORT

ZA 02
ZO 03
ZA 09
ZO 10
ZA 16
ZO 17
ZA 23

WARMING-UP-TOERTJE
DE ZONDAGPLOEG
CLUBTRAININGSTOERTJE
DE ZONDAGPLOEG
CLUBTRAININGSTOERTJE
DE ZONDAGPLOEG
LENTETOCHT

ZO 24

DE ZONDAGPLOEG

GT

NTB

9.00

ZA 30

START ZATERDAGOCHTEND RITTEN

GT

NTB

9:00

Zo 31

DE ZONDAGPLOEG

GT

NTB

9.00

Toerprogramma April 2019
DATUM
WO 03
ZA 06
ZO 07
ZO 14
ZA 20
ZA 20
MA 22
ZA 27
ZO 28

NAAM VAN DE TOCHT
START WOENSDAGOCHTEND GROEPEN
NOORDKOPTOCHT
DE ZONDAGPLOEG
DE ZONDAGPLOEG
LANDSMEERTOCHT (start G. Groteplein)
Almere-Haven (start G. Groteplein)
2DE PAASHAASTOCHT
ORANJETOCHT (koningsdag)
DE ZONDAGPLOEG

starttijd A 8:30
SOORT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT

AFSTAND
NTB
110 KM
NTB
NTB
110 KM
160 KM
NTB
120 KM
NTB

STARTTIJD
8.30
8.30
9.00
9.00
8.30
8:00
9.00
8.30
9.00

STEMPELTAFEL
Ruud Bakker
Cees / …..
Cees / …..
Klaas Roos
Hans
Cees / …..
Hans Bos
Cees / …..
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Prijslijst clubkleding 2019
Shirt korte mouw
Shirt lange mouw
Broek kort met Zeem
Broek kort zonder bretels met zeem
Broek lang
Broek lang zonder bretels
Broek lang met zeem
Herfstjack
Winterjack

€ 33,00
€ 45,00
€ 57,00
€ 57,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 57,00
€ 58,00
€ 73,00

Bestelmomenten 2019
•

tot 8 april 2019

•

tot 6 augustus 2019

Afhaal adres is : Theo Evers Tweewielercentrum De Hoef. Van Ostadelaan 264. Telefoon 072-5155740.
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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.
Millingen ligt nabij Nijmegen en Zevenaar, van hieruit kunnen mooie routes worden uitgezet naar bv
Noord Limburg - Kalkar in Duitsland en de Achterhoek. Ook zal zeker de Zevenheuvelen weg - Berg en
Dal en Groesbeek in een van de routes worden opgenomen en er zal in twee groepen gereden worden.
Afstanden per dag 120 en 135 km.
Daar is wel een voorwaarde aan verbonden het bestuur wil het wel financieel ondersteunen als er minimaal 15
leden zich aanmelden bij minder vind 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 zal zo globaal op zo'n 230 euro uitkomen hierbij ook rekende houdend met de
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 dan zo spoedig mogelijk aan via de mail/ of telefoon er zijn op moment van schrijven nog enkele plaatsen over van de kamers waar we een optie op hebben later aanmelden is misschien
ook mogelijk maar dat hangt dan af van de eventuele beschikbaarheid van de kamers.
Vriendelijke groet ook namens mijn mede organisatoren Karel en Willem.
j.hansbos@live.nl / 0646678771.

Het raadhuis van Kalkar

De Antonius van Paduakerk
in Millingen aan de Rijn

zevenheuvelenweg
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Aankondiging TCAV Raid Pyreneeën 2019.
Beste clubleden,
Voor dit jaar 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.
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
maart 2019 aan bij Ruud Bakker op e-mail adres:
bow.bakker@upcmail.nl of telefoonnummer 072-5126591.

Warming-up toertje
Heeft u dit jaar goede voornemens om eens met fietsen te
beginnen, of bent u het altijd alleen fietsen zat? Dan is dit de
gelegenheid om met ons kennis te maken. Op zaterdag 2 maart
starten we om 09.00 uur vanaf het Sportpaleis te Alkmaar met ons
warming-up toertje, rustig aan en nog niet al te ver. Ideaal als je na
de winter voor de eerste keer op de fiets zit. Vervolgens rijden in
maart iedere zaterdag 09.00 uur. Op 23 maart zijn we dan klaar
voor de Lentetocht met een afstand van 95 km.
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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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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 maart 2019
07 maart
10 maart
13 maart
19 maart
20 maart
24 maart

Ruud Bakker
Jan Kuiper
Wim Westphal
Willem Leemburg
Cees Bleijendaal
Nico Kuilboer

Verjaardagen april 2019
03 april
03 april
05 april
06 april
09 april
09 april
10 april
13 april
14 april
18 april
22 april
28 april
29 april
29 april

Willem de Maare
Cor Breed
Wim Tolman
Jack Narold
Piet Hein Horsten
Ton Vreeker
Bram Dieleman
Jacob Danzl
Harm Schneider
Bert Kramer
Marijke van Sluis-van Kleef
Cor Zuiderduin
Cees Jansen
Pieter de Jong
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NTFU leden hebben een standaard verzekering waarin onder andere de vergoeding van materiële
schade aan de fiets en persoonlijke eigendommen tengevolge van een ongeval zijn geregeld.
Unieke voorwaarden NTFU fietsschadeverzekering:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Standaard verzekerd tegen schade aan fiets tot maximaal € 1.000,Verzekerd tegen schade aan persoonlijke eigendommen (kleding e.d.) tot maximaal € 115,De basisverzekering is uit te breiden tot € 10.000,24 uur per dag, 7 dagen in de week verzekerd, tijdens tochten en trainingsritten
Je bent verzekerd voor de fiets waarop je fietst, dus 1 verzekering voor al je fietsen
Eigen risico per gebeurtenis: € 50,Geldig in Europa, dus ook tijdens je fietsvakantie
Snelle afhandeling via digitaal schadeformulier op mijn NTFU.nl

Aanvullende verzekering
Het is mogelijk het 'basis-verzekerde' bedrag van € 1000,- te verhogen naar de volgende bedragen:
Premie per jaar
€ 24,€ 48,€ 72,€ 96,€ 120,€ 144,€ 168,€ 192,€ 315,€ 435,-

Verzekerd bedrag
€ 1.500,€ 2.000,€ 2.500,€ 3.000,€ 3.500,€ 4.000,€ 4.500,€ 5.000,€ 7.500,€ 10.000,-

Reisverzekering
Schade aan een fiets is in reisverzekeringen dus minder goed afgedekt, dan bij voorbeeld laptops of fotocamera’s.
Thea Freudenberger, woordvoerder van Centraal Beheer: “Een reisverzekering is primair bedoeld voor
grote calamiteiten. Denk aan medische kosten in het buitenland of eventueel repatriëring. Het bedrag
van 250 euro dekkingskosten voor een fiets houdt mede de hoogte van de premie beperkt. Een reisverzekering is eigenlijk niet bedoeld voor kostbare zaken. Wie zuinig op zijn dure spullen is, kan zich beter
aanvullend verzekeren”.
De NTFU, de grootste wielersportbond van Nederland, heeft zo’n speciale verzekering. Ben je lid van
deze bond, dan ben je standaard voor 1000 euro verzekerd tegen schade (niet diefstal). Die basisverzekering is uit te breiden tot een dekking van wel 10.000 euro, maar daar hangt wel een fors prijskaartje
aan. Bovendien is de uitkering op basis van dagwaarde. Zo is een fiets van 2.500 euro na zes jaar volgens deze aparte fietsverzekering nog 700 euro waard. Per maand is er aftrek van 1 procent van de
nieuwwaarde. Het maximum van 72 procent suggereert 6 jaar. Het eigen risico per geval is altijd 50
euro. Je mag dus op zijn hoogst op 650 euro vergoeding rekenen.
Dan de kosten. In 6 jaar tijd heb je aan lidmaatschap van de NTFU 6 x 37,50 euro betaald en aan extra
verzekeringspremie 432 euro. Maakt samen 657 euro. En dat is meer dan de vergoeding die in dit voorbeeld wordt uitgekeerd.
“Daarom vragen we onze leden met een aparte fietsverzekering elk jaar of ze die willen herzien. Want
dan betalen ze telkens een lagere premie”, legt Marianne Smit van de NTFU uit.
Meer info: www.ntfu.nl en www.geld.nl/reisverzekering/vergelijken.

10

1979

2019
Uitnodiging voor jubileumviering

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan organiseert de feestcommissie een tijdrit
op zaterdag 11 mei 2019.
De middag wordt afgesloten met een gezellige BBQ & Borrel.
De bedoeling van de tijdrit is dat de iedere deelnemer van tevoren aangeeft wat zijn of haar gemiddelde
snelheid zal zijn. De deelnemers rijden een uitgepijlde rit van ongeveer 80 kilometer zonder kilometerteller,
gps of horloge. De rit bestaat uit twee lussen, 1 keer linksom en 1 keer rechtsom met een pauze van een
half uur bij de wielerbaan voor koffie met appelflap of koek.
Er worden kleine groepjes geformeerd van 3 tot 4 deelnemers met een gelijke geschatte eindtijd. De groep
die het dichtst bij hun geschatte gemiddelde eindtijd eindigt, is de winnaar.
Zo heeft iedereen evenveel kans, ook de fietsers die normaal gesproken dit soort wedstrijden niet zouden
winnen. Je probeert zo constant mogelijk te rijden, maar hebt te maken met obstakels of stoplichten. Die
tijd moet je dan weer zien in te halen.
De start van de tijdrit is om 12:00 uur op zaterdag 11 mei. Onder het genot van een kop koffie krijg je
nadere uitleg.
Wil je meedoen geef je dan op voor 15 april bij: Hans Bos, e-mailadres: j.hansbos@live.nl
Bij de BBQ is ook je partner welkom. Geef je op voor de BBQ voor 15 april bij: Hans Bos, e-mailadres:
j.hansbos@live.nl en vermeldt of je partner meekomt.
Namens de feestcommissie van

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