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

41e jaargang nr 5
Juni 2020

Zaterdag 6 juni 2020 – 7.30 uur
Voorjaarsklassieker – 160 km
korte versie – 110 km – 9.00 uur
Zaterdag 13 juni – 8.00 uur
Rondje Haarlemmermeer – 140 km
Zaterdag 20 juni – 8.00 uur
Markerwaardtocht – 185 km

Alcmaria Victrix in het hartje van Noord-Holland voor gezellig fietsen!
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41e Jaargang nr 5, juni 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, t.demaare@gmail.com 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 juli inleveren voor 20 juni 2020
Inleveradres Kopie:
Jack Narold, Rottumstraat 4, 1825 NM Alkmaar
j.narold1@upcmail.nl, tel.nr 06-31780394

Contributie 2020

Advertentie prijzen bv.: ± 18 X 6 cm = € 100,00 per jaar;
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!
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Stukje van de voorzitter – Hans
Beste leden helaas valt er niet zoveel te vermelden, alle geplande tochten zijn tot heden toe afgelast. De
meeste leden rijden nog op zichzelf, maar ook rijden we na de laatste versoepeling weer in clubverband,
maar dan in groepjes van 4 personen en dat gaat best goed. Meestal is er ook wel een restaurant
halverwege waar we aan de deur een beker koffie kunnen kopen en weer even kunnen bijpraten.
Op het moment van schrijven hebben de organisatoren van de voorjaarsklassieker besloten de tocht een
week later te houden, dit in verband met de mogelijkheid om eventueel aan koffie te komen en
verfrissing.
In de maand juni staan vervolgens ook de Haarlemmermeertocht en de Markerwaardtocht op het
programma, deze willen we vooralsnog bij voldoende deelname door laten gaan, de B-groep rijdt dan een
verkorte versie. Helaas wordt er bij vertrek door de B-groep niet altijd de tijd aangehouden die op de
kalender vermeld
staat, daardoor komen leden die niet op hun app
groep staan voor
niets naar de wielerbaan. Vorig seizoen heeft dat
ons al een keer een lidmaatschap gekost.
Tijdens het jaarlijkse toeroverleg afgelopen jaar
is er naar aanleiding van vorig seizoen
expliciet gevraagd aan de aanwezige B - groep
wat hun wensen waren qua vertrektijden en
die zijn dan zo ook vermeld op de
toerkalender, heel spijtig dat het dan toch
weer anders gaat, het bestuur betreurt dit ten
zeerste.
Ook valt te vermelden dat na de Alpentocht
nu ook de driedaagse naar Vasse is afgelast, wij
kunnen niet de driedaagse garanderen die u van Alcmaria Victrix
gewend bent, dit komt vooral door de anderhalve meter maatregel en reserveringen
bij de restaurants onderweg. Hopelijk kunnen we
beide tochten in 2021 weer wel organiseren. Denkt u
ook nog even aan de uiterste besteldatum
clubkleding 7 juni voor de volgende aflevering info
elders in dit clubblad. Bij deze sluit ik af en wens ik
u hetzij alleen of in clubverband veel fietsplezier en
houdt u aan de regels.
Alweer een maand voorbij, dus weer een
verhaaltje schrijven - Truus
Nog een kleine maand en dan begint de zomer
alweer. En nog maar 4 weken dan is er weer de
langste dag. Ongemerkt vliegt de tijd voorbij.
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Gelukkig hebben we al veel mooie dagen gehad en konden we allemaal volop fietsen. Nu de restaurants
nog steeds gesloten zijn is het zoeken naar de koffie. Via allerlei foto’s op de strava en bij de berichten op
de telefoon komen we allerlei restaurants tegen die een soort balie (doorgeefluik) hebben gemaakt waar je
je koffie kan bestellen. En dan buiten in het zonnetje opdrinken. Voor ons is het steeds weer een
verassing wie we nu weer tegen komen op zo’n koffieadres. Regelmatig zagen we dan Aart en Mart in
Callantsoog.
Gisteren fietsten we rondje Wijk aan Zee. En wat wij al
verwachtten zagen we daar de winterfietsgroep. We
kwamen gelijktijdig aan. Leuk om dan weer eens wat
fietsmaatjes te spreken.
Elke keer wanneer we thuis op de fiets stappen zeggen we
tegen elkaar, welke Alcmarianen zullen we vandaag weer
tegen komen. We gaan er dan vanuit dat die ook net als wij
heen tegen wind gaan fietsen, zodat je terug lekker voor het
windje naar huis fietst.
Wij fietsen nog steeds met zijn tweeën maar zullen het weer
heerlijk vinden als we weer met de groep op pad kunnen
gaan. Maar dat zal nog wel even duren vrees ik.
Wat treffen wij het dat we allemaal in deze prachtige
omgeving wonen. Er zijn volop rondjes die je kan fietsen.
Helaas gaat de 3 daagse niet door. Het hotel waar we zouden slapen is gesloten en stopt helemaal
vanwege de Corona. Erg jammer. Voor iedereen onder ons zullen er wel veel vakanties geannuleerd zijn.
Wij hebben het plan om in juni een paar dagen naar Limburg te gaan. Prachtig fietsen daar.
Wij wensen jullie allemaal veel fietsplezier en veel mooie fiets kilometers.

Toerprogramma Juni 2020
DATUM
MA 01
ZA 6

NAAM VAN DE TOCHT
2DE PINKSTERDAGTOCHT
Voorjaarsklassieker

SOORT
GT
GT

AFSTAND
NTB
160 KM

STARTTIJD
9.00
7.30

ONDER VOORBEHOUD
Wisselend
Nico Kuilboer/Ruud Bakker

ZA 6

Voorjaarsklassieker korte versie

GT

100-110

9.00

Klaas Roos / Jan Dekker

ZO 07
ZA 13
ZO 14
ZA 20
ZO 21
ZO 28

DE ZONDAGPLOEG
RONDJE HAARLEMMERMEER
DE ZONDAGPLOEG
MARKERWAARDTOCHT
DE ZONDAGPLOEG - Vaderdag
DE ZONDAGPLOEG

GT
GT
GT
GT
GT
GT

NTB
140 KM
NTB
185 KM
NTB
NTB

9.00
8.00
9.00
8.00
9.00
9.00

Wisselend
Hans Bos
Wisselend
Robert Makkus /Willem Tolman
Wisselend
Wisselend

SOORT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT

AFSTAND
NTB
170 KM
NTB
180 KM
NTB
90 KM
165 KM
NTB

STARTTIJD
9.00
7.45
9.00
8.00
9.00
8.30
8:00
9.00

Voorrijders
Wisselend

Toerprogramma Juli 2020
DATUM
ZO 05
ZA 11
ZO 12
ZA 18
ZO 19
ZA 25
ZA 25
ZO 26

NAAM VAN DE TOCHT
DE ZONDAGPLOEG

Aart Slegh Tocht + Pontkosten
DE ZONDAGPLOEG
HAARZUILENSTOCHT
DE ZONDAGPLOEG
LANDSMEERTOCHT
Op en neer naar Leiden
DE ZONDAGPLOEG

Peter Does

Wisselend
Robert Makkus

Wisselend
Klaas Roos
Hans Bos

Wisselend
4

Bekend adres. Bekend gezicht….John staat er 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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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:
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 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
Verjaardagen juli 2020
02 juli Annie Peppelenbos
03 juli Sam Krom
03 juli Rob Klop
07 juli Cor Kliffen
10 juli Tristan Dijkstra
11 juli Robert Makkus
12 juli Alex Bakker
14 juli Rudi Twisk
17 juli Klaas Roos
21 juli Vincent Dekker
26 juli Harold Theurer
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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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