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41e jaargang nr 3
April 2020

Solo en in de buitenlucht
….. maar toch ….!

Alcmaria Victrix in het hartje van Noord-Holland voor gezellig fietsen!
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41e Jaargang nr 3, april 2020
Erelid: W. Leemburg
Het Bestuur:
VOORZITTER

SECRETARIAAT

PENNINGMEESTER

Hans Bos

Robert Makkus

Peter Does

L. Couperusstraat 38

Frans Mentonstraat 36

1822 LD Alkmaar

1816 HM Alkmaar

Justus van Effenstraat 62
1813 KW Alkmaar
072-5400648

072-5116683

j.hansbos@live.nl

robertmakkus@gmail.com

loepet@upcmail.nl

Toercommissie
: Sander Meijer / Robert Makkus
Adres
: 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 ledenLief en Leed
: Truus de Maaré, truusdm@quicknet.nl, tel.nr: 072-5092746.
administratie
Redactie
: Jack Narold , tel.nr 06-31780394
06-14898935
Ledenadministratie: tel.nr 06-14898935, sander.meijer@gmail.com
Vertrouwenspersonen: Annie Peppelenbos (06-55174008) en Piet Hein Horsten
(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 ledenadmin. voor 31 december iedere jaargang.

Kopy maand mei inleveren voor 20 april 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) : € 58,00 per jaar
Elk volgend gezinslid
: € 43,00 per jaar
NTFU lid bij andere vereniging
: € 26,00 per jaar
Jeugdleden t/m 17 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,
Wat een mooie start van het seizoen maar liefst 35 deelnemers bij de openingsrit en de woensdag daarop ook maar
liefst 30 en ook nog eens goed fietsweer. Maar wat een catastrofe daarna, dat is gewoon dramatisch, het Corona
virus heeft toegeslagen en is zeer besmettelijk als je er bevattelijk voor bent en er dan mee in aanraking komt dus
uiterste voorzichtigheid is geboden.
In eerste instantie vertwijfeling bij vertrek, advies was niet meer dan 100 personen bijeen en niet met grotere
groepen sporten tot 6 april, maar wat is groot 8 man? De groepsapps bleven maar gaan.
De RIVM heeft dat zoals u inmiddels allemaal al weet het aangescherpt tot 1 juni en als verenging volgen wij hun
richtlijnen en volgen wij hun adviezen op en hebben tot die tijd alle clubritten afgelast.
Bij eventuele wijzigingen qua datums van het RIVM zullen wij dat altijd plaatsen op onze website onder het kopje
nieuws
Helaas. maar het is niet anders een tijdje niet samen, niet even gezamenlijk meer aan de koffie, maar dat staat in
alles in het niets met de slachtoffers die vallen en ernstig zieken die misschien blijvende klachten overhouden. Als
wij gezond blijven kunnen we weer verder gewoon verder met waar we gebleven waren, een heel schril contrast.
Vele van ons doen ook inmiddels hun eigen rondje om in conditie te blijven en het vreemde daaraan is dat het weer
juist goed voor je longinhoud is. Je bouwt daar meer weerstand op, dus het advies binnen te blijven voor een
sporter valt moeilijk te begrijpen, maar als je gaat, blijf uit elkaar en niet meer dan drie personen.
Buiten de clubritten om is inmiddels ook de Benelux toer gecanceld en de driedaagse naar Vasse en de Alpentocht
gaan vooralsnog door, daar kunnen we pas in juni pas over berichten.
Bij deze wens ik namens het bestuur al onze leden en sponsoren die het nu ook bijzonder zwaar hebben en vooral
de horecagelegenheden waar we altijd zo welkom zijn veel sterkte en gezondheid toewensen.

Clubverhaal – Truus
Helaas ben ik vergeten op tijd een clubblad verhaal te schrijven, dus in het laatste blad geen bijdrage van mij.
Vanmorgen was ik met Willem op de racefiets in Wijk aan Zee waar we koffie dronken en daar kwam een grote
groep Alcmarianen aanzetten. Ik sprak Jack aan en vroeg tot wanneer ik mijn bijdrage in kon leveren. Tot mijn
grote schrik vertelde hij dat hij juist de avond er voor het clubblad op de website had gezet. Jammer dat ik te laat
was, dus nu maar meteen voor de voor het volgende blad schrijven.
Het was mooi om te zien dat deze groep uit zoveel fietsers bestond.
Zij hebben natuurlijk de hele winter lekker door kunnen fietsen. En
natuurlijk was onze grote vriend Aart ook van de partij. Henri was er
ook en ik hem meteen mijn excuus aangeboden omdat ik niet bij hem
op bezoek was geweest toen hij geblesseerd was. Zal het nog wel eens
goed maken met Henri.
Afgelopen zondag ging Willem voor het eerst weer dit nieuwe
seizoen op de racefiets. Ruim 4 maanden heeft hij en ik ook op de
mountainbike gefietst.
Het zou een rondje Wijk aan Zee worden. Dus daar koffie gedronken,
wat heel goed smaakte na de zware tocht die we hadden gehad. Heel
veel wind tegen, regen en hagelstenen.
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We kwamen Annie daar tegen en die zei, maar jullie vliegen nu terug voor de wind naar huis. Nou, dan kan ze
Willem nog niet zo goed. We hadden bijna alles wel voor de wind, maar we fietsen natuurlijk niet de korste route.
Met 83 kilometer op de teller waren we weer terug in Schoorl. Wel heel voldaan natuurlijk.
De woensdag daarop besloten Willem en ik om maar weer eens mee te gaan met de B groep.
Verzamelen bij het hek van de wielerbaan. Daar stonden heel wat mannen. Een aantal daarvan gingen met Hans
mee. Wij waren met 13 man. Op naar Wijk aan Zee. Heel gezellig met de mannen koffie gedronken. De terug weg
ging via Beverwijk naar de kanaalweg, daarna de vuurlinie en staken de communicatieweg over richting Uitgeest.
Vandaar naar Limmen waar eerst Henk van de Veer ergens rechtsaf ging naar zijn huis en daarna Jan en Patrick
links afsloegen richting Castricum. Wij gingen via de Westerweg naar Alkmaar. In Heiloo gekomen ging eerst Jo
Dekker en even later gevolgd door Aart van de groep af naar moeder de vrouw. In Alkmaar waren we tot slot nog
maar met zijn drieën over. Heerlijk weer gefietst met de mannen.

Corona virus
Van de week het bericht van de NTFU dat er niet meer in grote groepen gefietst mag worden vanwege het Corona
virus. Dus geen warming up rondje met de club .Willem en ik zijn dus maar met zijn tweeën gaan fietsen.
Zuidoostenwind, dus op naar Purmerend. Bij Spijkerman de koffiestop ,troffen we daar de fietsers van onze club
aan. Die hadden gedacht de officiële clubrit Callantsoog mag niet doorgaan dus dan zelf maar een route bedenken.
Wij zijn toen met hun terug gefietst. Het was ongeveer dezelfde route die Willem thuis in zijn GPS had gezet. Via
Oosthuizen naar Beets Avenhorn Ursem en zo richting Alkmaar. Bijna alles voor de wind. Thuis gekomen hadden
Willem en ik 87 km op de teller. Nu morgen maar eens kijken of er nog wat komt opdagen voor de zondagsrit.
Wij wensen al onze clubmaatjes een heel goed fiets seizoen toe zonder valpartijen en heel veel goed fietsweer toe.

In verband met het coronavirus zijn al onze clubritten tot 1 juni
vervallen. Wij volgen het advies van het RIVM en mochten daarin
veranderingen in plaats vinden gaan we hierin mee.
Wij plaatsen steeds onder het kopje nieuws de laatste wijzigingen
op onze website.
Het Bestuur.
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Heel programma april afgelast

4

Beste leden,
Als bestuur van Toerclub Alcmaria Victrix volgen wij het hier het onderstaande advies
van de NTFU op.
Dit houdt in dat tot en met 1 juni er op de woensdag, zondag en zaterdag geen club- en
toertochten door onze vereniging worden georganiseerd.
Mocht u besluiten om samen met een aantal leden toch in groepsverband te gaan rijden,
doet u dit volledig op eigen risico en niet onder de TC Alcmaria Victrix vlag, zodat deze op
generlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld.
Namens bestuur.
Hans Bos voorzitter.

Toertochten
Alle sportevenementen die tot en met 1 juni in Nederland op het programma staan
waar meer dan honderd mensen op afkomen, zijn donderdag 12 maart afgelast
vanwege het coronavirus. Dat geldt ook voor toertochten. Deze zijn dan ook niet
langer zichtbaar op de NTFU- en Fietssport-kalender. Heb je je ingeschreven voor
een geannuleerde tocht? Of heb je een andere vraag over de toertocht? Neem dan
contact op met de organisator.

Advies aan verenigingen
Het kabinet heeft opgeroepen sociale contacten sterk te verminderen. Wij
ondersteunen deze oproep en vragen verenigingen om clubbijeenkomsten zoals
ritten, trainingen, vergaderingen en vieringen tot en met 1 juni af te gelasten.
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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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Prijslijst clubkleding 2020
Shirt korte mouw en rits
meer prijs lange rits
meer prijs rits achterzak
Shirt korte mouw
Broek kort met net bretels
Broek kort zonder bretels
Broek 3/4 met bretels
Broek 3/4 zonder bretels
Broek 3/4 met roubaix bretels
Broek 3/4 zonder bretels roubaix
Winterbroek lang met bretels zonder zeem
Winterbroek lang zonder bretels en zeem
meer prijs HT090-5 zeem
meer prijs Evo Poron zeem
meer prijs Armadillo zeem
Herfstjas (niet winddicht)
Winterjack
Windbreaker
Armstukken zwart, siliconegrip
Beenstukken zwart, siliconegrip

€40.00
€ 4.00
€ 2.50
€55.00
€57.00
€52.00
€65.00
€60.00
€65.00
€60.00
€46.00
€42.00
€ 6.50
€ 5.00
€ 5.00
€51.00
€81.50
€36.50
€19.50
€23.00

Op vertoon van lidmaatschap Alcmaria Victrix altijd 20% korting in de showroom op de artikelen van GripGrab
(handschoenen, overschoenen etc.) en Bestelmogelijkheden clubkleding:
1: Van week 5 t/m 7 (27-1 t/m 23 - 2) Op maandag 17-2 bestel ik 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 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 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. Zie voor adressen het clubblad.
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Openingstijden
Maandags 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 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 april 2020
03 april
05 april
06 april
09 april
09 april
10 april
13 april
13 april
14 april
17 april
18 april
22 april
28 april
29 april
29 april

Willem de Maare
Wim Tolman
Jack Narold
Piet Hein Horsten
Ton Vreeker
Bram Dieleman
Jacob Danzl
Elena Repetto
Harm Schneider
Jaap Boersma
Bert Kramer
Marijke van Sluis-van Kleef
Cor Zuiderduin
Cees Jansen
Pieter de Jong

Verjaardagen mei 2020
11 mei
15 mei
16 mei
16 mei
17 mei
18 mei
23 mei
30 mei
31 mei
31 mei

Leo Vermeulen
Peter van Schaijk
Monique Andriessen
Robert Bakker
John van Mourik
Yolanda Kramer-v. Rhoon
Wim Deelen
Martijn Rouwen
Karel de Boorder
Marianne Thissen-Smits
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Theo Schilder Tweewielers; Koedijkerstraat 31;1823CR Alkmaar; Tel: 072 5112042
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Van Ostadestraat 264

1816 JG Alkmaar
Tel. 072-5155740

Mooi en goed materiaal én perfect
afgesteld is de basis voor elke goede
prestatie.
Dit doen we nu al ruim 35 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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