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         Alcmaria Victrix in het hartje van Noord-Holland voor gezellig fietsen!  
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         41e Jaargang nr 4, mei 2020 
Erelid: W. Leemburg  

      Het Bestuur: 

VOORZITTER    SECRETARIAAT  PENNINGMEESTER   

Hans Bos    Robert Makkus  Peter Does   

Justus van Effenstraat 62  
L. Couperusstraat 38 

 
Frans Mentonstraat 36 

  
       

1813 KW Alkmaar    1822 LD Alkmaar  1816 HM 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 leden- 
Lief en Leed : Truus de Maaré, t.demaare@gmail.com tel.nr 072-5092746 administratie 
      

06-14898935 
 

Redactie : Jack Narold, tel.nr 06-31780394     
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 juni inleveren voor 20 mei 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;  

Contributie 2020              aanmelden bij de redactie 

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! 

 

http://www.tcav.nl/
mailto:t.demaare@gmail.com
mailto:sander.meijer@gmail.com
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Stukje van de voorzitter – Hans  
Beste leden, wat een tegenvaller bij de aanvang van dit seizoen en hoelang gaat het nog duren,  

moeten we alleen nog onze ritjes volbrengen, gelukkig mag dat nog wel, maar ondanks het mooie weer de 

afgelopen maand is het maar een trieste bedoening.  

Onlangs was ik nog in Medemblik en bij De Woeste Hoogte, normaal gesproken bij mooi weer op het terras en 

volop gezelligheid, nu op een bankje met een troosteloos uitzicht. Hopelijk komt daar toch snel een verandering in, 

zodat we samen gezellig er weer op uit kunnen.  

Gelukkig zover ik ben geïnformeerd zijn al onze leden nog gevrijwaard van het gevreesde virus en dat is dan toch 

uiteindelijk het belangrijkst. 

Qua zieken (geblesseerde) boeg valt te vermelden dat het met Leen Jonker weer de goede kant op gaat, maar het 

rijden op een racefiets zit er voorlopig nog niet in, zijn been zal zeker bijna een jaar nodig hebben om te herstellen. 

Andries Jelsma is goed herstellende van zijn heupoperatie en rijdt inmiddels weer zijn vertrouwde rondjes. 

Een ander verhaal betreft Sjaak Lakeman, bij hem is een ernstige vorm van kanker geconstateerd met diverse 

uitzaaiingen en gaat nu een traject in van bestraling / chemokuur en dergelijke. Maar hoopt zo optimistisch als hij is 

om in juli weer op de racefiets te stappen om zodoende een goede conditie op te bouwen voor een eventuele 

longoperatie. Sjaak we wensen je veel sterkte toe, wil je Sjaak een bezoekje brengen graag eerst even contacten 

met zijn zoon Wouter, zodat het niet te druk wordt, telnr 06-34329790. 

De overheid en het RIVM hebben beslist tot 20 mei blijf binnen of als je buiten wil sporten alleen of met zijn 

tweeën, maar dan op anderhalve meter uit elkaar, dit houdt dus in dat er tot die datum geen clubactiviteiten zijn. 

Kijk eventueel op website als er tussentijdse aanpassingen zijn van het RIVM. 

De Alpentocht is inmiddels ook al afgeblazen en het doorgaan van de driedaagse zal ook wel een lastig verhaal 

worden, voorlopig houden we dit nog even in beraadt tot 1 juli dan hakken we de knoop door. We moeten het wel 

kunnen organiseren zoals we het altijd gewend zijn en niet op het terras of aan tafel in groepjes van drie. 

Dan nog even een aandachtspunt, denken jullie aan de nieuwe besteldatum van de clubkleding zie info in dit 

clubblad. Namens bestuur wensen wij jullie veel gezondheid en hopelijk zien we elkaar weer snel in clubverband. 
 
 

Corona – Truus 
Sinds een week of 6 mogen we maar met hooguit 2 personen samen fietsen. Voor heel veel fietsers is dat 

een straf. Die moeten steeds maar weer een maatje zoeken die met ze mee gaat. Gelukkig voor mij zelf is 

dat geen ramp aangezien ik met Willem samen de mooiste routes door Noord Holland fiets. Hij weet de 

weggetjes te vinden waar het heel rustig is. Soms komen we dan weleens een clubmaatje tegen. In het 

Paasweekend zagen we Ties in zijn eentje op 

de fiets. Een andere keer stonden we stom 

toevallig samen met Peter de Laat op de pont 

bij Velsen.  

Of op een mooie warme dag reden we richting 

Spijkerman in Purmerend. Denkend dat we 

daar op het terras ons broodje zouden eten. 

Maar niks hoor, we lieten Spijkerman liggen 

en vervolgde onze weg richting Beets. In 

Purmerend werden we achtervolgd door Rob, 

Anton en Jan Dekker. 

Die mannen kregen dus strafpunten want met 

drie personen fietsen mag immers niet. De 
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mannen vervolgde de Oostdijk en wij gingen op een gegeven moment binnendoor naar Beets. Op een 

bankje in het zonnetje ons broodje gegeten, en tot onze grote verassing zagen wij in de verte daar op de 

dijk Jan, Anton en Rob weer gaan. Wij heel hard fluiten maar de mannen hoorde ons niet hoor. 

Vanmorgen zijn we naar Van Ewijcksluis gefietst. Was eerst nog wel een beetje fris, (gelukkig hadden 

we een lange broek aangedaan) maar na onze lunchpauze werd het wat warmer. Helaas konden wij 

vanmorgen niet reageren op de groepsapp van Jan die om een maatje vroeg. 

Want drie is nu in deze Coronatijd één teveel .Jan is dus maar in zijn eentje gaan fietsen zag ik op Strava, 

maar hij is het wel zat om alleen op pad tegaan. Verder zie ik ook op Strava dat Annie en Aart ook heel 

veel fietsen. Die hebben beiden wel een maatje waar ze mee op pad kunnen gaan. En Aart gaat ook 

zonder maatje zijn rondje wel fietsen. Ik neem mijn helm af hoor voor jou Aart. Maar ik weet wel 

waarom Aart zoveel traint. De driedaagse in augustus gaat misschien nog wel door en dan moet Aart 

goed aan de start verschijnen.  

Alle leuke evenementen en alle vakanties zijn voor veel mensen afgelast ivm de Corona crisis, dus nu is 

het maar te hopen dat de driedaagse van onze club wel door kan gaan. Tot laatste dit nog, mensen pas 

allemaal goed op jezelf wat betreft de corona, er worden al genoeg mensen ziek en we willen dit toch 

allemaal overleven en hopen dat er gauw een einde komt aan deze nare tijd. 

  
 

In verband met het coronavirus zijn al onze clubritten tot 20 mei 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. 
 

 

 

 

Toerprogramma    Mei  2020 

DATUM NAAM VAN DE TOCHT SOORT AFSTAND STARTTIJD PROGRAMMA MEI AFGELAST 

ZA 02 ORANJETOCHT GT 120 KM 8.00  

ZO 03 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00  

ZA 09 DUINRANDTOCHT (korte versie) GT 90 KM 8.30  

ZA 09 DUINRANDTOCHT (Alkm-

Wassenaar) 

GT 145 KM 8.00       

ZO 10 ZONDAGPLOEG - Moederdag GT NTB 9.00  

ZO 17 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00  

ZO 24 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00 Onder voorbehoud 

ZA 30 VOORJAARSKLASSIEKER GT 160 KM 7.30 Onder voorbehoud Nico/Ruud 

ZA 30 VOORJAARSKLASSIEKER (Kort) GT 110 KM 8.30 Onder voorbehoud Klaas/Jan 

      
Toerprogramma    Juni  2020 

 

DATUM NAAM VAN DE TOCHT SOORT AFSTAND STARTTIJD ONDER VOORBEHOUD 

MA 01 2DE PINKSTERDAGTOCHT GT NTB 9.00 Wisselend 

ZA 6 - ZO 14 COLLENTOCHT     Afgelast 

ZO 07 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00 Wisselend 

ZA 13 RONDJE HAARLEMMERMEER GT 140 KM 8.00 Hans Bos  

ZO 14 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00 Wisselend 

ZA 20 MARKERWAARDTOCHT GT 185 KM 8.00 Robert Makkus /Willem Tolman    

ZO 21 DE ZONDAGPLOEG - Vaderdag GT NTB 9.00 Wisselend 

ZO 28 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00 Wisselend 
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Bekend adres. Bekend gezicht….John staat er als vanouds voor u klaar! 

 

 

 

  

Openingstijden 

Maandag : Gesloten Zilverstraat 6  
  

Dinsdag : 09:00 – 18:00 
1811 DH ALKMAAR 

 

Woensdag : 09:00 – 18:00  
Donderdag  : 09:00 – 21:00 

Tel. 072-5823247 
 

Vrijdag : 09:00 – 18:00  
    

Zaterdag : 09:00 – 17:00   
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Prijslijst clubkleding 2020 

Shirt korte mouw en rits €40.00 

meer prijs lange rits €  4.00 

meer prijs rits achterzak €  2.50 

Shirt korte mouw €55.00 

Broek kort met net bretels €57.00 

Broek kort zonder bretels €52.00 

Broek 3/4 met bretels €65.00 

Broek 3/4 zonder bretels €60.00 

Broek 3/4 met roubaix bretels €65.00 

Broek 3/4 zonder bretels roubaix €60.00 

Winterbroek lang met bretels zonder zeem €46.00 

Winterbroek lang zonder bretels en zeem €42.00 

meer prijs HT090-5 zeem €  6.50 

meer prijs Evo Poron zeem €  5.00 

meer prijs Armadillo zeem €  5.00 

Herfstjas (niet winddicht) €51.00 

Winterjack €81.50 

Windbreaker €36.50 

Armstukken zwart, siliconegrip €19.50 

Beenstukken zwart, siliconegrip €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:  

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 mei 2020 
   11 mei   Leo Vermeulen 

   15 mei   Peter van Schaijk 

   16 mei   Monique Andriessen 

   16 mei   Robert Bakker 

   17 mei   John van Mourik 

   18 mei   Yolanda Kramer-v. Rhoon 

   23 mei   Wim Deelen 

   30 mei   Martijn Rouwen 

   31 mei   Karel de Boorder 

   31 mei   Marianne Thissen-Smits 

 

Verjaardagen juni 2020 
   10 juni   Ton Houtenbos 

   13 juni   Gerard Hulsteijn 

   23 juni   Jan Geert v.d. Bijl 

   25 juni   Truus de Maare 

   25 juni   Ferry Ronde 

   26 juni   Dirk de Haan 

   28 juni   Hans Bos 

   29 juni   Ties de Groot 

   30 juni   Rinke de Hoop 

   31 juni   Ronald Roos 
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Theo Schilder Tweewielers; Koedijkerstraat 31;1823CR Alkmaar; Tel: 072 5112042 

 

http://www.theoschilder.nl/home
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                              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 nu al ruim 35 jaar.  

Dus kom eens naar onze winkel en maak 
kennis met ons uitgebreide assortiment! 

 

Tot ziens in Petten 
 

A Bike Behind The “Dijk” 
 

Van Ostadestraat 264 

1816 JG Alkmaar 

Tel. 072-5155740 

http://www.beukersbikecentre.nl/

