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: Sander Meijer / Robert Makkus
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: Kantine Sportpaleis, Terborchlaan 200, 1816 LE Alkmaar
Bank
: RABO bank IBAN: NL87 RABO 0376 4232 85
Website / Email : www.tcav.nl / tcav.bestuur@gmail.com
Lid worden?
Webbeheerder
: Sander Meijer
Bel de ledenadministratie
Lief en Leed
: Truus de Maaré, truusdm@quicknet.nl, tel.nr: 072-5092746.
06-14898935
Redactie
: Jack Narold , tel.nr 06-31780394
Secretariaat
Ledenadministratie: tel.nr 06-14898935, sander.meijer@gmail.com
072Vertrouwenspersonen: Annie Peppelenbos (06-55174008) en Piet Hein Horsten
(072-5896191) Aanmelden nieuw lid: Download het aanmeldformulier vanaf de website en 5616462
stuur deze naar

Sander Meijer van de ledenadministratie.
Afmelden lidmaatschap: alleen schriftelijk bij de ledenadmin. voor 31 december iedere jaargang.

Kopy maand maart inleveren voor 20 februari 2020
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 2020
Hoofdlidmaatschap (incl. NTFU)
Elk volgend gezinslid
NTFU lid bij andere vereniging
Jeugdleden t/m 17 jaar

: € 58,00 per jaar
: € 43,00 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
Beste leden allereerste namens het bestuur allemaal nog een fijn en sportief 2020 met veel mooie en veilige km.
De laatste MTB tocht zit er al weer inmiddels op, gelukkig zat het weer een keer mee en kwamen er 297
deelnemers opdagen, een 10% meer als vorig jaar. Mede door de inbreng van onze vrijwilligers werd het een
succes, hartelijk dank voor jullie en ik kan wel schrijven trouwe inzet. Het winterfietsen is bij tijd en wijle een
zware beproeving de temperatuur valt wel mee, maar de vaak koude harde wind en troosteloze dagen maken het de
renners niet altijd naar het zin. Desondanks is er bij beide groepen toch steeds nog wel een redelijke opkomst en
maakt de gezelligheid tijdens de koffiestop weer veel goed.
Zoals al eerder vermeld is Theo Evers per direct gestopt met de verkoop van onze clubkleding, dus moesten we op
zoek naar een andere leverancier, het liefst in Alkmaar en dat viel niet mee.
We wilden geen eigen voorraad meer in beheer en na een aantal zaken die we op het oog hadden te hebben bezocht,
kwamen we tot de slotsom om onze voormalige leverancier Pro Salton SportWears de Groot in Oudkarspel te
benaderen. Deze was zeer verheugd dat wij bij hem terug wilden komen en heeft ons een offerte toe laten komen
waar we ons als bestuur wel in konden vinden en akkoord gegaan zijn met zijn voorstel. De prijslijst en
besteldatums vind u ook verderop in dit clubblad.
Helaas ontvingen wij ook een droevig bericht van een van onze nieuwe leden Karel Beckmans, dat zijn echtgenote
Ank na een langdurig ziekbed is overleden, Karel we wensen jou en je naasten veel sterkte toe.
De in de ziekenboeg verkerende Cees Bleijendaal gaat het na een behoorlijke ernstige ingreep weer redelijk goed
en mag alweer een stukje fietsen. En Leen Jonker nog herstellende van de vorige ingreep aan zijn been, nu voor de
2de keer aan zijn andere been. Leen hoopt van de zomer weer aan te sluiten, voor beide wensen wij een
voorspoedig herstel.
Tevens vraag ik u aandacht voor de driedaagse en Alpentocht waar u zich nog voor kan opgeven, zie ook verdere
info. Verder houden we weer op 28 februari onze ledenvergadering, aanvang 20.00 uur in het sportpaleis,
informatie hierover ontvangt u circa 15 februari.
Tevens verwelkomen we 2 nieuwe leden, Peter van Schaijk en Tristan Dijkstra, we wensen jullie veel mooie en
gezellige km toe.

Nieuw begin 2020 - Truus
Een regenachtige zondag.
Vandaag de halve marathon van Egmond. Wat treffen de lopers het slecht. Veel wind en regen. Gisteren met de
Strandrace in Egmond aan Zee was het veel beter weer. Droog en een gunstige wind. En wat een deelname.
Met de laatste ATB tocht Noord-Hollands Langste waren er 294 deelnemers. Naar ik heb vernomen zijn er toen
geen nare dingen gebeurd en is het goed verlopen. Tenminste wat het traject aan gaat wat Alcmaria moest
verzorgen.
Helaas kon ik zelf niet op mijn post staan, omdat ik een hele dikke knie vol vocht had. Zag het niet zitten om op
mijn fiets de Zeeweg op te fietsen, om dan vervolgens ruim 1 a 1,5 uur op mijn post te staan. Het ging mij wel aan
het hart, aangezien ik er altijd van geniet om al die fietsers te zien en aan te moedigen. Volgend jaar maar weer, als
het tenminste nog door gaat dit komende seizoen.
De deelname was dit afgelopen jaar niet erg best. En als we het over het parcours hebben dan is dat ook niet zo
bijzonder. Over de weg en het strand, plus het hele ATB parcours hier in Schoorl kunnen de fietsers altijd wel op
fietsen. Daar hoef je niet voor mee te doen aan een uitgepijlde tocht. Maar zolang de vrijwilligers en diegene die
het parcours uitzetten er nog zin in hebben gaat het misschien toch wel weer door komend seizoen.

Gelukkig begint over 7 weken het racefiets gebeuren weer. Mijn fiets zal weer blij zijn dat hij weer de weg op mag.
Jammer genoeg moet ik het nu nog even zonder fietsen doen, maar hopelijk kan ik over een weekje weer op de
ATB. Van hieruit wens ik alle fietsmaatjes die ziek zijn een voorspoedig herstel en hoop ik dat ze straks ook weer
heerlijk kunnen fietsen.

Hallo allemaal – Sam Krom
Ik wil iedereen van de club een heel goed jaar wensen.

Ikzelf hoop er in het nieuwe jaar weer bij te zijn, Momenteel zit ik thuis, heb net een liesbreukoperatie
gehad en Truus en Willem kwamen namens de club met een heerlijke banketletter als troost. Hartelijk
bedankt en hopelijk tot gauw.
Groeten, Sam en Lida

Beste fietsvrienden,
Bij deze wil ik graag de vele leden die mij gesteund heeft na het overlijden van mijn echtgenote Ankh bedanken
daarvoor, het heeft mij persoonlijk en mijn kinderen veel goed gedaan, zeker omdat ik nog niet zo lang lid ben van
de vereniging. Ik wil ook graag laten weten dat ik mij inmiddels met al veel fietsvrienden binnen de vereniging heel
erg prettig voel.
Met vriendelijke groet Karel Beckmans.

Informatie driedaagse 2020.
Beste leden. We zijn weer bezig met het organiseren van een club driedaagse deze zal gehouden worden in het
weekend van vrijdag 28 t/m zondag 30 augustus 2020.
De bestemming is dit jaar in Vasse dicht bij de Duitse grens in het mooie Twente en nabij het eveneens mooie Bad
Bentheim we overnachten uiteraard weer in een hotel. van hieruit kunnen mooie routes worden uitgezet naar
Duitsland ( Bad Bentheim ) en Twente/ Achterhoek tevens zal er met 2 groepen gereden worden qua snelheid en
afstanden uiteraard gaan we zoals gebruikelijk weer gezamenlijk aan de koffie en lunch stops.
Er is aan de driedaagse wel een voorwaarde aan verbonden het bestuur wil het wel financieel ondersteunen als er
minimaal 16 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 235 euro uitkomen.
We hebben een optie op 8 x een 2 personenkamer het weekend is inclusief ontbijt en 2 x een diner plus 3 x een
koffiestop en lunch onderweg.
Lijkt het u wat meld u 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 opties van de hotelkamers
kunnen omzetten in reserveringen er dient echter wel voor 1 april € 110.00 overgemaakt te worden op de rekening
van de penningmeester.
Vriendelijke groet, ook namens mijn mede organisatoren Karel en Willem.
j.hansbos@live.nl / 0646678771.
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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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Aankondiging TCAV buitenlandtocht 2020 - Ruud
Alpentocht 2020
Ook volgend jaar willen we ( Ruud Bakker en Harm
Schneider) weer een Alpentocht vanuit Savines organiseren.
Het is de bedoeling om iedere dag een tocht over rustige
wegen uit te zetten met twee inspanningsniveaus zodat er
voor ieder wat wils is.
Tijdens de fietstochten stoppen we zo nu en dan om iets te
bekijken en van de natuur te genieten.
We koken om de beurt en kunnen de fietskleren wassen.
Vanzelfsprekend nemen we zwemspullen mee om na het
fietsen nog even in het meer te kunnen zwemmen. In overleg kunnen we eventueel een meerdaagse tocht
maken naar de Ventoux, de Alpe d’ Huez, de Rivièra van Nice of het Toscaanse bergland.
We zijn van plan de 9 daagse tocht te houden van zaterdag 6 tot zondag 14 juni .
De kosten zullen ongeveer 400€ bedragen en met een meerdaagse tocht 100 of 200€ meer. Dit is “all
inclusive”, dus met vervoer, eten en drank.

Tour-du-Benelux – Monique
Mijn telefoonnummer is o6-27011516
Met sportieve groet Monique Andriessen
Ik kan Tour du Benelux aanraden als meerdaagse rit voor de club.
Zelf heb ik de tocht al meerdere keren gefietst en dit jaar zelfs met ons club lid Dirk de Haan. De tocht kan met een
zelf samengestelde groep gereden worden in een zelf gekozen tempo. Er zijn uiteraard meer deelnemers, maar ieder
rijd m.b.v. de GPS dezelfde route. Je komt andere groepjes tegen bij de koffie of verzorgingsposten onderweg. Het
gemak van de groep is dat de tassen in de auto gaan en naar het volgende hotel gebracht worden. Verder zijn
maaltijden enz. ook prima geregeld; kortom een prima prijs - kwaliteit verhouding! (5 dagen fietsen voor € 385,00)
In onderstaande stuk is meer info te vinden:

TOUR-DU-BENELUX 20 MEI t/m 24 MEI 2020
Een schitterend 5-daags fietsevenement georganiseerd door de RTV Steenwijk,
voerend over de mooie heuvels en glooiende wegen van Zuid-Nederland, België,
Duitsland en Luxemburg. Deze tour staat bekend om zijn gemoedelijke sfeer en
uitstekende verzorging, waaraan de geoefende sportieve toerfietsers ieder jaar
veel plezier beleven. Overnachtingen vinden plaats in hotels op basis van
volpension.
De tour start in Oosterhout (Nijmegen) en gaat op de eerste dag naar Valkenburg.
De tweede dag gaat de rit via de Ardennen en de Eifel naar Bitburg, waar twee
overnachtingen plaatsvinden. Van daaruit wordt op de derde dag de prachtige
etappe Bitburg-Bitburg gereden. Deze rit gaat in Luxemburg o.a. via het meer van
Echternach, het Müllerthal (ook wel La Petite Suisse genoemd), langs het
riviertje Sauer en door het Luxemburgischer Natuurpark terug naar Bitburg. De
vierde dag voert de route u via de Eifel en de Ardennen, met daarin enkele
heuvels uit de klassieker Luik Bastenaken Luik, weer naar Valkenburg. De laatste
dag voert langs de maas, door Belgie en de rustige binnenwegen van Brabant
terug naar Oosterhout.
Etappes:
• Woensdag 20 mei: Oosterhout-Valkenburg 158 km;
• Donderdag 21 mei: Valkenburg-Bitburg (BRD) 158 km;
• Vrijdag 22 mei:
Bitburg-Bitburg 140 km;
• Zaterdag 23 mei:
Bitburg-Valkenburg 161 km;
• Zondag 24 mei:
Valkenburg-Nijmegen 167 km;
De overnachtingen zijn op basis van volpension. Tijdens de tocht is begeleiding aanwezig met volgwagens voor
o.a. noodgevallen. De wagens zijn uitgerust met telefoon en reservemateriaal. Een mecanicien is aanwezig om bij
pech te helpen. Onderweg worden fruit, muesli-repen, water en sportdrank aan de deelnemers verstrekt.
De kosten voor deelname aan de Tour Du-Benelux zijn € 385,- p.p. Er zijn (beperkt) enkele eenpersoonskamers
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beschikbaar, de prijs is dan € 465,-p.p.
In het bedrag is begrepen de overnachtingen op basis van volpension, bagagetransport, begeleiding tijdens de tocht,
routebeschrijvingen (ook in GPS) en een herinnering. Het maximum aantal deelnemers is gesteld op 120.
De inschrijving kan via de website www.tour-du-benelux.nl en is mogelijk t/m 15 April 2020.
Betaling dient gelijktijdig met de inschrijving gedaan te worden.

Rooster van aan en aftredende bestuursleden.
Functie

Naam

Aangetreden

Herkozen

Aftredend

Voorzitter

Hans Bos

2015

2018

2021

Secretaris

Robert Makkus

2017

2017

2020 Herkiesbaar

Penningmeester

Peter Does

2016

2019

2022

Bestuurslid

Jack Narold

2014

2017

2020 Herkiesbaar

Bestuurslid

Sander Meijer

2015

2018

2021

V VRIJDAG 28 FEBRUARI 2020 ALGEMENE LEDENVERGADERING
20.00-22.30 UUR!VVSS2dddd8 FEE
Wil u zich kandidaat stellen graag aanmelden bij de secretaris uiterlijk 24 uur voor
Toerprogramma Maart 2020
DATUM NAAM VAN DE TOCHT
ZA 07
ZO 08
ZA 14
ZO 15
ZA 21
ZO 22
ZA 28

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

ZO 29

DE ZONDAGPLOEG

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
….. / …..
Jack /…..
….. / …..
Klaas Roos
….. / …..
Hans / …..

GT

NTB

9.00

….. / …..

SOORT

Toerprogramma April 2020
DATUM NAAM VAN DE TOCHT
ZA 04
ZO 05
ZA 11
MA 13
ZA 18
ZO 19
ZA 25
ZA 25
ZO 26

NOORDKOPTOCHT
DE ZONDAGPLOEG
ZATERDAGTOCHT
PAASHAASTOCHT
ZATERDAGTOCHT
DE ZONDAGPLOEG
LANDSMEERTOCHT (start G. Grotepl)
LEIDEN
DE ZONDAGPLOEG

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

AFSTAND

STARTTIJD

STEMPELTAFEL

110 KM
NTB
NTB
NTB
NTB
NTB
90 KM
160 KM
NTB

8.30
9.00
8.30
9.00
8.30
9.00
8.30
8.00
9.00

Ruud Bakker
….. / …..
….. / …..
….. /…..
….. / …..
….. / …..
….. / …..

Hans
….. / …..
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aanvang

Prijslijst Clubkleding Toerclub Almaria Victrix seizoen 2020
Artikelcode

Omschrijving

Materiaal

1100.03-E

Shirt korte mouw, korte rits

Coolmax Extreme

L

Meerprijs lange rits

YKK

P

Rits in achterzak

YKK

1100.062-LOPS

Combi Vivos/Miti/Mesh

5020.26-M

Shirt korte mouw Vivos combination Miti, lange rits, pocketzip, manchets, sil. Grip.
Koersbroek met netbretels, zeem HT090, Manchet met Silicone Grip

7

Zeem Exclusive Evo Poron

8
5500.26-MM

Powerlycra

Zeem Exclusive Armadillo
Koersbroek zonder bretels, zeem HT090, Manchet met Silicone Grip

Powerlycra

5120.26-M

3/4 Koersbroek met netbretels,zeem HT090-5, Manchet met siliconegrip

Powerlycra

5600.26-MM

3/4 Koersbroek zonder bretels,zeem HT090-5, Manchet met siliconegrip

Powerlycra

5180.36-SM

3/4 Koersbroek met roubaix bretels,zeem HT090-5, Manchet met siliconegrip

Roubaix

5680.36-SM

3/4 Koersbroek zonder bretels,zeem HT090-5, Manchet met siliconegrip

Roubaix

2120.05

Herftsjas, niet winddicht

PicoWinter

2360.83

WinterJack winddicht
Winterjack winddicht, manchet met duimstukken

Softshell light/Roubaix

"3200.825

Windbreaker

Sushi/Net

5280.3

Lange Winterbroek zonder zeem

Roubaix

5780.3

Lange Winterbroek zonder bretels, zonder zeem

Roubaix

6

HT090-5 zeem in Winterbroek
Zeem Exclusive Evo Poron

HT090-5

2680.75-M

7

NoWind Light

8

Zeem Exclusive Armadillo

9001.3-S

Armstukken Zwart met siliconegrip

Roubaix

9101.3-S

Beenstukken Zwart met siliconegrip

Roubaix

Prijs incl. btw

€ 40,00
€ 4,00
€ 2,50
€ 55,00
€ 57,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 52,00
€ 65,00
€ 60,00
€ 65,00
€ 60,00
€ 51,00
€ 81,50
€ 98,00
€ 36,50
€ 46,00
€ 42,00
€ 6,50
€ 5,00
€ 5,00
€ 19,50
€ 23,00

Prijzen zijn gebaseerd op 3 bestelmomenten per jaar met een staffel van 10 stuks.
Prijzen zijn inclusief korter of langer maken van een artikel (maatwerk)
Losse bestellingen zijn mogelijk maar geeft een opslag van €10,- incl BTW per artikel.
(Niet van toepassing op arm en beenstukken, deze zijn altijd op voorraad)
Op vertoon van lidmaatschap Alcmaria Victrix altijd 20% korting in de showroom op de
artikelen van GripGrab (handschoenen, overschoenen etc.)
en F-Lite (technische onderkleding). Voor productinfo zie www.prosalton.nl

Bestelmogelijkheden clubkleding:
1: Van week 5 t/m 7 (27-1 t/m 16/2)
Op maandag 17-2 bestel ik dan alles en dan is
de levertijd max 4 weken.
2: Van week 21 t/m 23 (18-5 t/m 7-6)
Op maandag 8-6 bestel ik dan alles en dan is de
levertijd max 4 weken.
3: Van week 37 t/m 39 ( 7-9 t/m 27-9)
Op maandag 28-9 bestel ik dan alles en dan is
de levertijd max 4 weken.
Er kan ook altijd tussen de periodes door
besteld worden, de artikelprijzen liggen dan hoger.
Aflevering: Wij zorgen ervoor dat de kleding per persoon wordt verpakt, er zijn diverse aflevermogelijkheden.
1.
Afhalen in Oudkarspel bij ProSalton.
2.
Thuisbezorgen via PostNL met trace & track code, extra kosten zijn dan €6,95 per pakket.
3.
Of een mix van bovenstaand.
Het bestellen zelf: Ik zorg voor bestelformulieren in excel die ik hier uitgeprint heb liggen.
Deze kunnen tijdens het passen ingevuld worden maar kunnen ook vanuit huis gemaild worden.
Betaling vind plaats bij of na levering.
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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 februari 2020
06 februari
12 februari
12 februari
12 februari
15 februari
17 februari
19 februari

Cees Adrichem
Hans Korsman
Gerard Meereboer
Anita Meeken-Krom
Frans Looijenstein
Sander Meijer
Peter Does

Verjaardagen maart 2020
07 maart
10 maart
13 maart
19 maart
24 maart

Ruud Bakker
Jan Kuiper
Wim Westphal
Willem Leemburg
Nico Kuilboer
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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 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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