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Zaterdag 19 oktober 2019
Sluitingstocht – 90 km – 9 uur
3 november – 1ste mountainbiketocht

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

40e Jaargang nr 8, oktober 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
Vertrouwenspersonen: Annie Peppelenbos (06-55174008) en Piet Hein Horsten
072- 5616462
(072-5896191) Aanmelden nieuw lid: Download het aanmeldformulier vanaf de

website en stuur deze 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 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
De afgelopen weken waren niet altijd echt mooie fietsdagen, alle woensdagochtend ritten zijn afgelast en ook bij de
zaterdag en zondag was het weer ook altijd niet van wat we er van verwacht hadden. De zondagploeg heeft zelfs in
zijn geheel geschuild in de garage van Sam & Lida, om vervolgens linea recta naar huis weder te keren.
De A groep heeft wel onder mooie omstandigheden een mooi Rondje Stelling en de Waterlandtocht gereden, de
West Frieslandtocht hebben we een week later gereden in een wat kortere versie.
Helaas kwam Willem de Maaré lelijk ten val, nadat hij nabij Broek op Waterland tegen een paaltje botste, met een
pijnlijke rug en wat schaafwonden stapte hij evengoed weer op de fiets om vervolgens een kortere route huiswaarts
te keren. Ruud Bakker heeft zich van de groep op geofferd om met hem mee te rijden, Ruud top van je.
Tevens kwam via de App een melding binnen van Harold Theurer dat die terwijl hij alleen op weg was het zelfde
was overkomen met alle narigheid van dien, beide wens ik een goed herstel toe.
Ook zijn inmiddels de namen bekend van de vertrouwenspersonen namelijk Annie Peppelenbos en Piet Hein
Horsten bedankt daarvoor Annie en Piet Hein. Tevens valt op dat er in de laatste clubladen zoveel toer verslagen
zijn ingezonden en eindelijk niet eens alleen de leuke verslagen van Truus.
In het laatste clubblad mooie verslagen van Marianne Thissen en Monique Andriessen over door hun gereden
monster tochten. En wat te denken van het verslag van Harm Schneider, die Parijs /Brest / Parijs zo'n 1200 km
binnen 94 uur wilden voltooien en wat een spanning in zijn verslag haalt hij wel of niet, uiteindelijk heeft onze
Harm de strijd moeten staken vanwege oogproblemen in het donker, jammer Harm maar toch een top prestatie, ik
doe het je niet na.
Verder is onlangs de Toercommissie bijeen geweest om o.a de toerkalender de bespreken. Er is niet veel veranderd
hier en daar wat mutaties de nieuwe kalender zal omstreeks januari in het clubblad en site geplaatst worden.
Tevens zijn er wat vernieuwingen bij het MTB gebeuren, het vertrek zal voorlopig voor een seizoen plaatsvinden
bij de voetbal vereniging Bergen.
Waarom, de ligging is vlak bij het duin gebied en het vertrek vanuit het sportpaleis werd ons steeds lastiger
gemaakt, o.a. steeds een latere planning van de rommelmarkt op die dag met als gevolg steeds weer zoeken naar
andere locaties, plus het feit dat de stukken weiland waar de tochten doorheen
ging wilde geen enkele boer meer zijn medewerking eraan verlenen.
Ja, dan kom je al op zo'n 16 km verhard terrein naar het duingebied, blijft er
weinig MTB parcours meer over, des te meer dat de PWN ook steeds meer
dwars ligt en bijna geen gebruik meer mogen maken van onverharde paden
noopte ons tot deze verandering. We gaan het gewoon een seizoen proberen en
hopen uiteraard dat de vertrouwde vrijwilligers hun medewerking blijven
verlenen.
Ook kwam ter sprake om verplicht te gaan rijden in de nieuwe clubkleding
van de laatste jaren. Velen rijden nog in de oudere kleding en in shirts van de
buitenlandse trips wat niet als een geheel overkomt. Het bestuur had graag
gezien dat stapsgewijs te gaan rijden in de nieuwe kleding, in eerste instantie
de zomerkleding bij in ieder geval geplande tochten en in later stadium de
herfst en dergelijke kleding.
Maar de toercommissie vond verplichting op dit moment nog wat aan de
zware kant des te meer er nog veel leden zijn die nog over genoeg goede
oudere clubkleding beschikken. Dus niet verplicht maar het bestuur zou het
wel graag op prijs stellen dat de leden bij de geplande tochten zoveel mogelijk
in de nieuwe clubkleding aan de start verschijnen.
Ook mogen we weer een lid verwelkomen en wel Eugenie van Orden, zij rijdt wat ik begrepen heb met volle
tevredenheid mee in de zondag groep, Eugenie heel veel rijplezier binnen onze vereniging.

En als laatste de Sluitingstocht op zaterdag 19 oktober, deze wordt zoals gebruikelijk tot de koffiestop
gezamenlijk gereden, daarna splitsen we in 2 groepen, het bestuur zal als voorrijders fungeren tijdens deze tocht.
Op woensdag 23 oktober start dan weer het winterfietsen.
Tot slot allemaal veel rijplezier de komende maand met hopelijk mooi najaar weer.

September 2019 - Truus
Nog een week of 5 en dan is dit mooie fietsseizoen weer voorbij. We hebben prachtige warme dagen gehad,
waarbij wij zelf heel veel hebben kunnen fietsen. Soms wel 37 graden, erg warm dus, maar nog altijd beter dan
regen, wind en kou.

Afgelopen zomer het 40 jarig jubileum gevierd, een mooie 3
daagse gehad met heel warm weer, wat denk ik nog nooit zo warm
geweest is met een driedaagse.
Komende zaterdag is de Waterlandtocht en hopelijk is het dan ook
lekker weer. Dan rest daarna alleen nog de sluitingstocht. Vier
zondagsritten hebben we nog en dan is het weer gebeurd met dit fiets
seizoen 2019.
De zondag ritten zijn steeds goed verlopen met een vrij groot aantal
fietsers. Vorige week was er een opkomst van maar 10 man. Willem en
ik hadden naar buienradar gekeken en kwamen tot de conclusie dat we
beter thuis konden blijven. Dat dus maar gedaan. Diegenen die wel
fietsten troffen het slecht. Het water kwam met bakken tegelijk uit de
hemel. Lida was zo gastvrij om de meute mee naar huis te nemen. Sam
de opdracht gegeven om snel de auto uit de garage te halen, zodat alle fietsers daar heerlijk naar binnen konden.
Snel wat stoelen daar neer gezet, het koffiezetapparaat aan en allemaal een lekker bakkie leut bij Sam en Lida. Wat
waren Willem en ik blij dat we toch maar niet waren gaan fietsen. Weliswaar de koffie en de gezelligheid bij Lida
gemist, maar geen zeiknatte kleren en vieze fietsen voor maar 25 km. Ik wens alle fietsmaatjes nog een paar mooie
weken met mooie tochten op de woensdag zaterdag en zondag. Alle zieke maatjes wens ik veel beterschap en
sterkte.
Truus

PS, jullie weten toch allemaal dat ik graag bericht
krijg als er iemand ziek is of iets speciaals te vieren
heeft.

Tocht van Groningen – Theo van der
Landen
Na het lezen van de 3 verslagen over ultra lang fietsen in
het clubblad was bij mij interesse gewekt. Ik vond het
verbazend dat er in onze club leden waren die tot zoiets in
staat waren. Ik wilde dat wel eens aan den lijve
ondervinden. Al lezend via internet was een van de
voorwaarde bij lange afstand fietsen dat de rustpauzes tot
een minimum beperkt zouden worden. Bij een ander
verslag zou er tot 200 km niet gepauzeerd worden. 200 km
is voor mij te doen dus op een mooie dag een rondje
gepland. Maar bij Medemblik, 115 km, kon ik de verleiding niet weerstaan voor een koffie met appelpunt. (mentale
weerbaarheid?). Totale rustpauze was 32 min, inclusief bidons vullen en sanitaire stops over 205 km.
Kort daarop viel het blad Fietssport in de bus. In de kalender werd een tocht in Groningen vermeld met als langste
afstand 330 km, de grenzen van de provincie volgend. Zoiets komt in de buurt van de ultra lange fietsers. Dus Euro
30,00 overgemaakt om 8 september om 03:00 uur te starten.
De paar uur voor de start doorgebracht in de auto, hoorapparaten uit dus geen last van de constant tikkende regen.
Ik heb nog even getwijfeld om te starten maar precies voor de start werd het droog. Dat bleek van korte duur. De 65
starters (van de 75 inschrijvingen) waren nog niet vertrokken of het begon behoorlijk te regenen. En dat gedurende
de 1e 60 km. Samen met het aardedonker is dat niet comfortabel fietsen. Ik liet al gauw de groep los en zou de rest
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van de tocht ook alleen fietsen. 5 Controle posten waren er en de 1e was dus al na 50 km. Ondanks de regen ging
dat soepel. Dat kwam ook doordat er erg weinig wind stond. En dat zou zo blijven.
Rond 06:00 kreeg ik wat last van slaap. Dat was over na de 2e stop in Bourtange met 2 koppen koffie. Omdat de
laatste finishtijd op 17:30 was gezet wilde ik niet al te lang pauzeren. En gezien het grote aantal lekke banden die ik
gezien had moest ik daar ook rekening mee houden (het is me bespaard gebleven, gelukkig).
Bij een vorige fietservaring in Groningen vond ik het een saai landschap, nu waren er toch fraaie routes te zien met
name bij de grens met Duitsland. Daarentegen is de route langs de Waddenzee is een lang gerekt lint van veeroosters, schapen en hun keutels, zo’n 60 km lang. Maar de geringe wind die er stond was in de rug en dan wordt
het landschap ook fraai!
Op een of andere manier had ik controle post 4 gemist waar lunch klaar stond. Balen maar op het moment dat ik me
dat realiseerde betekende het dat de volgende stop sneller komt. Ik had zelf ook behoorlijk wat eten meegenomen
en de bidons waren simpel te vullen bij een watersportcentrum dus ik kwam niet in de problemen.
De tocht was niet gepijld, dus deelnemers waren aangewezen op hun fietscomputers/telefoons. Ik heb de telefoon
gebruikt met een nieuwe app, Komoot. Dat werkte perfect tot de telefoon en de powerbank leeg waren na 280km.
De laatste 29 km via borden richting Groningen gevolgd plus hulp van een welwillende fietser voor de specifieke
finishplaats. Al met al toch lekker gefietst.
Maar verdere ambities om het ultra lange fietsen te onderzoeken middels een tocht van 600 km binnen 40 uur zijn
nu op een zeer laag pitje komen te staan.

Cursus Reanimatie/AED bij EHBO
vereniging de Mare
Het is heel belangrijk dat er mensen zijn die
kunnen helpen bij een reanimatie en het bedienen van een AED apparaat. Die
onduidelijkheid en afhankelijkheid is een risico die niet meer van deze tijd is. We
organiseren sportwedstrijden, trainingen, op de baan en op de weg, toertochten en
op het MTB parcours. Voor de toerclub Alcmaria Victrix zou het belangrijk zijn
om een gezamenlijke cursus voor de leden en/of vrijwilligers te organiseren over de
bediening van de AED en het kunnen reanimeren.Het zou mooi zijn als de wegkapiteins hieran deelnemen.
We denken dat er voldoende belangstelling voor is. In twee opeenvolgende donderdagavonden van 2 uur zou je
daar voldoende vaardigheid mee kunnen opdoen. We willen eerst inventariseren. De cursus kost 50 euro, exclusief
BTW. De zorgverzekeraars vergoeden het cursusgeld geheel of gedeeltelijk, indien u aanvullend verzekerd bent.
De curcus wordt gegeven op basisschool het Kompas, Kofschipstraat 11 in Alkmaar, het is vlakbij het fietstunneltje
naar de Vroonermeer. Ze zijn aangesloten bij het Oranje Kruis; u krijgt als u bent geslaagd voor de cursus een
officieel diploma/certificaat.
Bij reanimatie en AED cursus leert u hoe snel te handelen. Snelheid
is een belangrijke schakel, indien er snel de juiste handelingen
worden gedaan neemt de kans van een geslaagd optreden enorm toe.
In openbare ruimten is de Automatische Externe Defibrillator steeds
meer aanwezig. Wanneer een AED wordt gebruikt in combinatie met
reanimeren vergroot dit de kansen van het slachtoffer.
Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd

Geef je op bij:
Jack Narold
j.narold1@upcmail.nl
Tel. 06-31780394

Winterfietsen 2019 – 2020 – Hans
Met ingang van woensdag 23 oktober starten we weer met het winterfietsen, zowel op de woensdag als de
zaterdag. De A groep vertrekt om 9.00 uur en de afstand zal zo rond de 80 km bedragen tot eind oktober
en eind februari. En in aanloop naar het nieuwe seizoen gaan we bij goed weer nog voor zo'n circa 100
km. Uiteraard gebruiken we weer onze groepsapp, zodat we bij bepaalde weersomstandigheden eventueel
wat later vertrekken.
Wilt u ook graag mee met de A groep in de winter fietsen, meld je dan aan voor de groepsapp.
Telefoonnummer Jan Geert 06-42963685 of Hans 0646678771.
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De B groep werkt volledig qua vertrektijden met een
groepsapp en de afstanden zijn over het algemeen wat korter.
Lijkt het u leuk om met de B groep te winterfietsen en staat
nog niet op hun app bel dan Klaas 06-10853115 of Rob 0653515893.

Toerprogramma Oktober 2019
DATUM NAAM VAN DE TOCHT

*
*
*

SOORT AFSTAND STARTTIJD

STEMPELTAFEL

ZO 06

DE ZONDAGPLOEG

GT

NTB

9.00

Cees / …..

ZO 13
ZA 19

DE ZONDAGPLOEG

GT

NTB

9.00

Cees / …..

SLUITINGS TOCHT

GT

90 KM

9.00

Bestuur

ZO 20

DE ZONDAGPLOEG

GT
NTB
9.00
EINDE VAN HET ZOMERSEIZOEN 2019

Cees / …..

“ A–GROEP ZATERDAGOCHTEND”
UITGAANDE VAN EEN MINIMALE RIJSNELHEID VAN 29 KM
“ B–GROEP ALLE OVERIGE TOCHTEN” UITGAANDE VAN EEN MINIMALE RIJSNELHEID VAN 25 KM

Van 1 mei t/m 14 september is de starttijd op zaterdag voor de A groep 8.00 uur.
Voor de geplande/groepstochten gelden de tijden volgens het toerprogramma
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MTB-tochten 2019 – 2020 (onder voorbehoud)
ZONDAG
ZONDAG
ZONDAG

3 november
8 december
5 januari

2019
2019
2020

MTB - Schoorlse Duinen
MTB - Schoorlse Duinen
MTB – 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

Aankondiging TCAV buitenlandtocht 2020 - Ruud
Beste clubleden,
In een lange reeks van jaren rijden we met een groep van TCAV leden een tocht in het buitenland.
Veel leden van TCAV hebben genoten van deze buitenlandtochten.
Ook voor 2020 zijn we voornemens een buitenlandtocht te organiseren.
Door de jaren heen hebben we veel ervaring opgedaan met het fietsen in de bergen.
Toch hoef je niet een specifieke klimgeit te zijn om mee te gaan.
De buitenlandtocht staat open voor alle leden van TCAV.
Het concept is:
• Periode van de buitenlandtocht is medio tot eind juni.
• Kosten voor het evenement liggen tussen EURO 500 en EURO 700 alles inclusief.
• Duur van de buitenlandtocht maximaal een week.
Voor 2020 liggen een aantal opties open. Mogelijke opties zijn:
1. Als groep inschrijven voor een bestaande
tocht van A naar B.
2. Vanuit Savines of Italie tochten rijden met
de optie voor een trektocht naar
bijvoorbeeld Nice.
3. Inschrijven voor een buitenland cyclo
bijvoorbeeld Fausto Coppi of Fondubaye.
Heeft u interesse in de TCAV buitenlandtocht meldt
u zich dan snel aan bij Ruud Bakker op e-mail
adres: bow.bakker@upcmail.nl of telefoonnummer
072 5126591.
Wie het eerst komt die het eerst maalt.
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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
Maandags 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 hand gespaakt 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 2019
18 oktober
18 oktober
18 oktober
19 oktober
25 oktober
26 oktober
26 oktober
31 oktober

Mart Zijl
Paul Tromp
Eugenie van Orden-Versteegen
John Water
Margreet Hoek
Jan de Raadt
Aart Slegh
Hans de Waard

Verjaardagen november 2019
03 november
07 november
18 november
19 november
22 november
22 november
24 november
27 november

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

Prijslijst clubkleding 2019
Shirt korte mouw €33,00
Shirt lange mouw €45,00
Broek kort €57,00
Broek kort zonder bretels €57,00
Broek lang €50,00
Broek lang zonder bretels €50,00
Broek lang met zeem €57,00
Herfstjack €58,00
Winterjack €73,00
Bestelmoment tot 5 januari 2020.
Afhaal adres is: Theo Evers, Tweewielercentrum De Hoef
Van Ostadelaan 264 Telefoon: 072-5155740
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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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