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

    

 

       

        41
e
  jaargang nr 8 

        September 2020 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

       

 

           

 

 

           

          Zaterdag 12 september 2020 – 8.00 uur 

          Rondje Westfriesland – 140 km 

           

          Zaterdag 19 september – 8.30 uur 

          Waterlandtocht – 130 km 

         

         

 

 

 

 
 

 

         Alcmaria Victrix in het hartje van Noord-Holland voor gezellig fietsen!  
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            41e Jaargang nr 8, september 2020 
  

      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 : vacant 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 oktober inleveren voor 20 september 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:sander.meijer@gmail.com
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Stukje van de voorzitter – Hans 
Het seizoen nadert met rasse schreden naar het einde, nog maar anderhalve maand en dan zit het 

fietsseizoen er alweer op. Gelukkig hebben we vanaf 1 juli weer in groepen mogen rijden, ofschoon daar 

diverse clubleden toch nog niet happig op zijn en toch liever de keuze maken om alleen rijden, zo zie je 

maar dat een ieder toch er weer anders overdenkt. Toch blijft het wel een beangstigde tijd, zeker nu het 

corona weer op bloeit, hopelijk wordt het niet erger, zodat een ieder zijn ding kan doen waarbij hij of zij 

zich prettig bij voelt. Inmiddels is ook het rondje Cruquius gereden door de B – groep, het rondje was een 

nieuw leven ingeblazen door Jack Narold en zoals ik vernomen heb 

naar volle tevredenheid van de deelnemers. De tocht naar Blaricum 

werd door de A – groep  gereden, deze tocht is een aantal keren op 

een ander tijdstip gehouden, maar in verband met bloeiende heide 

verplaatst naar half augustus en dat was geen verkeerde keuze. Na 

vertrek bleef het lang heiig en dat was jammer voor het uitzicht op 

het Gooimeer, maar precies op de Stichtse brug brak de zon door, 

om daarna te kunnen genieten van een prachtig oud bosgebied met 

schapen en prachtige heidevelden, kortom een mooie route. Wat ik 

persoonlijk wel jammer vind is dat er deelnemers zijn die de 2de 

stop aan zich voorbij laten gaan, behalve fietsen is het toch ook wel 

een sociaal gebeuren, een 2de  stop  bij een tocht van 173 km is toch 

altijd heel  gebruikelijk geweest binnen de vereniging, daarbij komt 

ook dat er wel deelnemers zijn die de stop echt even nodig hebben en wat maakt nou een half uurtje uit op 

die afstand, kom op mannen denk er eens over na ons motto is toch samen uit samen thuis. De zondag 

ploeg maakt helaas na de corona tijd een moeilijke fase door, er is weinig opkomst wat ik begrepen heb 

blijven er een aantal weg want staat er wel een bij de baan, een groepsapp zou geen verkeerde keus zijn. 

Sander Meijer gaat dit dan ook op zich nemen om de groep app op te zetten. Persoonlijk denk ik dat het 

werkt, het gaat ook prima bij de andere groepen.  

De komende weken staan er nog een paar mooie tochten op de agenda: de West Frieslandtocht van 140 

km en de Waterlandtocht van 130 km, let wel op de aanvangstijden veranderen wel vanaf de 

Waterlandtocht.  

Helaas ook kommer en kwel, een paar behoorlijke valpartijen tijdens ritjes met hun 

vriendengroepjes, o.a. Frans Looyensteyn diverse breuken in ribben en 

schouderblad en Aart Slegh liep een gebroken neus op. Tot slot ging Pieter de 

Jong onverwachts onderuit in het fietstunneltje onder de Leeghwater brug, 

waar ze zonder afzetting en met een verkeersregelaar met zijn rug naar de 

ingang toe aan het werk waren en waar Pieter onderuitging over een slang 

gelukkig bleef het bij wat kneuzingen en behoorlijke schaafwonden. We wensen 

jullie een voorspoedig herstel toe en hopelijk weer snel op de fiets. Als aandachtspunt denken jullie even 
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aan de besteldatums van de clubkleding.  Rest mij jullie allemaal een mooie september fietsmaand toe te 

wensen. 

Mijn laatste verhaal - Truus 
Beste clubleden, 

Dit is mijn laatste clubblad verhaal. Aangezien het voor mij niet meer meevalt om met de club  te fietsen 

heb ik besloten om te stoppen met het schrijven voor het clubblad. 

Ik weet dat er veel meer mensen met mijn leeftijd nog volop fietsen, kijk maar naar onze 90 jarige Aart en 

nog vele andere die ouder zijn dan mij. Maar zij kunnen dat met gemak. Ik heb de ervaring dat het me 

niet makkelijk afgaat om met de B groep mee te fietsen. En ik wil zeker niet dat ze alleen voor mij het 

tempo moeten laten zakken. De vaste voorrijders van de zondagsrit zijn geen lid meer en die komen ook 

niet meer terug als de corona over is. Die fietsen nu met zijn drieën en dat bevalt ze prima en willen dat 

ook blijven doen. En als ik niet mee fiets, heb ik ook geen stof tot schrijven. Ik heb het alle keren met 

veel plezier gedaan, maar nu stop ik er mee. Hopelijk neemt iemand het van mij over. 

 

Namens het bestuur bedanken wij jou voor al je verhaaltjes Truus, jammer dat je er mee stopt en blijf 

wel fietsen de komende tijd, veel succes!!! 

 

 

Toerprogramma    September  2020 

DATUM NAAM VAN DE TOCHT SOORT AFSTAND STARTTIJD Voorrijders 

ZO 06 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00 Wisselend 

ZA 12 RONDJE WESTFRIESLAND  GT 140 KM 8.00 Jan Geert v/d Bijl / Willem Tolman 
ZO 13 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00 Wisselend 
ZA 19 WATERLANDTOCHT GT 130 KM 8.30 Peter Does 
ZO 20 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00 Wisselend 

ZO 27 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00 Wisselend 

      
      
Toerprogramma Oktober  2020 
DATUM NAAM VAN DE TOCHT SOORT AFSTAND STARTTIJD Voorrijders 

ZO 04 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00                   Wisselend 
ZO 11 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00                   Wisselend 
ZA 17 

 
SLUITINGS  TOCHT GT 90 KM 9.00 Bestuur 

ZO 18 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00                    Wisselend 
EINDE VAN HET ZOMERSEIZOEN 2020 

 

Uitnodiging Toercommissie overleg woensdag 23 september aanvang 20.00 uur. 
Op woensdag 23 september aanvang 20.00 uur houden wij voor leden van de Toercommissie weer een 

overleg met o.a op de agenda de jaarlijks in te delen toerkalender, mocht u geen deel uitmaken van de 

commissie, maar wel eventueel interesse heeft om een van de bestaande of een nieuwe tocht naar u idee 

op zich te nemen, u bent dan van harte welkom. 

Wat houdt een geplande toertocht op je nemen in je wordt in clubtermen te spreken dan eventueel samen 

met een compagnon eigenaar van de desbetreffende tocht. 

Je maakt een nieuwe tocht of neemt een bestaande over en past deze naar uw idee aan, het aantal km 

hangt af van wanneer de tocht in het seizoen gereden wordt. 

Zo'n 14 dagen van te voren verken je de route of er geen hindernissen zijn en stuurt de gpx route ( indien 

in bezit ) op naar de TC. Het is een misverstand als je denkt dat je de gehele route op kop moet rijden het 

is wel verstandig dat als je het even rustiger aan wil doen om op de tweede rij plaats te nemen, dan hou je 

de regie qua route en de snelheid die van toepassing zijn. 

Vriendelijke groet, de Toercommissie 
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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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Wielrenners zijn inmiddels een bekend fenomeen op de fietspaden, zoals hier in Noordwijk.  

Met speciale borden worden zij erop gewezen zich tijdens hun tochten wel aan bepaalde  

regels te houden. Maar ook ouderen op de e-bikes moeten de ruimte geven en niet op het  

fietspad, maar ernaast gaan staan om te praten! 
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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:  

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 september 2020 
   06 september   Andre van Aanholt 

   10 september   Sjaak den Engelsman 

   10 september   Mike Meeken 
   16 september   Anton van Nimwegen 

   16 september   Robbert Birekoven 

   19 september   Lida Krom-Ligthart 
   20 september   Frans Alleman 

   29 september   Leen Jonker 

 

Verjaardagen oktober 2020 
   18 oktober   Mart Zijl 

   18 oktober   Paul Tromp 

   18 oktober   Eugenie van Orden-Versteegen 
   19 oktober   John Water 

   25 oktober   Margreet Hoek 

   26 oktober   Jan de Raadt 

   26 oktober   Aart Slegh 
   31 oktober   Hans de Waard 
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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/

