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

41e jaargang nr 9
Oktober 2020

Zaterdag 17 oktober 2020 – 9.00 uur
Sluitingstocht – 90 km

Alcmaria Victrix in het hartje van Noord-Holland voor gezellig fietsen!
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41e Jaargang nr 9, oktober 2020
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
: 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 november inleveren voor 20 oktober 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, de september maand zit er weer op, nog een paar weken dan houden we alweer de
sluitingstocht. September was toch heel wisselvallig, heel warm en bijtijds stormachtig, het Rondje
stelling werd daarom ook afgelast. De West-Friesland tocht en de Durgerdamtocht troffen het buiten de
wind om goed en was er voldoende belangstelling voor deelname. Ook bij de woensdagploegen was de
opkomst zeer goed. Wel wil ik een deelnemer persoonlijk even vermelden namelijk Jo Dekker deze had
zich verheugd op het rondje West-Friesland, maar bij de baan aangekomen kwam Jo erachter dat de B
groep later vertrok en niet zijn beoogde route. Enigszins
morrend toch maar mee met de A groep, nou dat ging
hem goed af, zelfs in de laatste 20 km nam hij een
aantal keren kop over bij windkracht 7 en dat op 82jarige leeftijd, en als je dan weet hoe hij een aantal
jaren terug bij een zwaar ongeval in de kreukels heeft
gelegen waarvan we dachten die fietst nooit meer.
Maar ja, Jo een sportfanaat herstelde en hoe. Knap
hoor Jo en we hopen dat je nog jaren in clubverband
mee kan blijven rijden. Helaas was er wederom een
flinke valpartij bij de B groep, met liefst 6 man
onderuit door dat er onverwacht een flinke klinker
los lag in het duingebied nabij Heemskerk. Gelukkig
bleef het wat bij schade en schaafwonden of schoon Jan Dekker het weer het
meeste op liep, een flinke snee in het bovenbeen wat hem een paar weken aan de kant hield. De A groep
had meer geluk na bij Z.O. Beemster haalde een bezorgauto van AH de meest vreemde capriolen uit
waaruit hij vanuit de berm waarvan wij dachten daar stopt hij plots vlak voor ons de weg weer op dook
het scheelde een halve meter maar gelukkig stonden we allemaal wel op tijd stil.
De toercommissie is ook weer bijeengeweest dit jaar flink vertegenwoordigt maar liefst 15 tegenover
vorig jaar 7 leden. Besproken werd o.a. de toerkalender 2021, de tijden van vertrek en groeps- indeling
voor volgend seizoen. Dan gaan we van start met een A en B groep voor de langere afstanden en een C
groep voor wat kortere tochten en die niet altijd de verkorte versie gaan rijden van de geplande tochten.
Ook werd er een oproep gedaan om misschien een D groep
op te zetten van gemiddeld zo’n 20 a 22 km per uur voor
leden die niet meer met de andere groepen mee kunnen of
gewoon het rustiger aan willen doen zie oproep verder in
dit clubblad. Ook kwam het verzoek voor de voorrijders
van diverse tochten om rustiger op te trekken na bochten
kruispunten en dergelijke, plus dat als de voorrijders of
achter rijders een teken geven dat het meer moet worden
doorgegeven door de deelnemers in de groep. Ook start de
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A en B groep weer met het winterfietsen, de eerste keer
zal zijn de woensdag na de sluitingstocht zie hierbij ook
info verder in dit clubblad. Helaas stopt Truus met het
lief en leed hetgeen ze jaren heeft verzorgd en ook met
haar artikeltjes in het clubblad. De stukjes in het
clubblad moet toch wel op te vangen zijn door leden die
bij toerbeurt een stukje schrijven over de belevenissen
tijdens clubritten of persoonlijke gereden tochten, een
leeg clubblad is nou eenmaal niet aantrekkelijk voor
onze sponsors. En dan vraagt het bestuur dringend of er
een vrijwilliger op wil staan om het lief en leed op zich
te nemen, we gaan er van uit dat dit toch moet lukken.
Hierbij sluit ik af met te vermelden dat de sluitingstocht
op zaterdag 17 oktober tot de koffiestop gezamenlijk wordt gereden en de penningmeester heeft belooft
hij die tocht trakteert. Allemaal nog een mooie fiets maand.

Toerprogramma Oktober 2020
DATUM
ZO 04
ZO 11
ZA 17
ZO 18

NAAM VAN DE TOCHT
DE ZONDAGPLOEG
DE ZONDAGPLOEG
SLUITINGS TOCHT
DE ZONDAGPLOEG

SOORT AFSTAND
STARTTIJD
GT
NTB
9.00
GT
NTB
9.00
GT
90 KM
9.00
GT
NTB
9.00
EINDE VAN HET ZOMERSEIZOEN 2020

Voorrijders
Wisselend
Wisselend
Bestuur

Wisselend

Winterfietsen 2020 – 2021.
Met ingang van woensdag 21 oktober starten we weer met het winterfietsen, zowel op de woensdag als
op de zaterdag. De beide groepen vertrekken om 9.00 uur en de afstand van de A groep zal zo rond de 80
km bedragen en de B groep een wat rustiger tempo en zal zo tussen de 60 en 70 km rijden. Uiteraard
gebruiken we weer onze groepsapps zodat we bij bepaalde weer-omstandigheden de vertrektijd wat
aanpassen. Sta je nog niet op een van de apps en je bent van plan om wel eens mee te rijden dan is het
zeker handig dat je even aan meldt voor een van de app groepen geen app en twijfel kan je altijd even een
dag van te voren een sms sturen naar onderstaande telefoonnummers.
Contactpersoon A- groep Hans 06-46678771. Contactpersoon B -groep Klaas 06-10853115.
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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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Eventueel in het leven roepen D groep.
Op de onlangs gehouden toercommissie bijeenkomst werd er geopperd om een groep op te richten voor in
het algemeen wat oudere of leden die het tempo van de andere groepen niet meer aankunnen of gewoon
wat rustiger willen rijden met een tempo van zo’n 20 a 22 km gemiddeld en rekening houdend met de
minst sterke het gaat dan om de woensdag en zaterdagochtend eventueel zijn andere dagen tijden ook
mogelijk daar het de bedoeling is om met een groepsapp te communiceren. In eerste instantie zet ik de
groep op en bij voldoende belangstelling neemt een van de deelnemers het beheer over.
Heeft u interesse mail dan naar j.hansbos@live.nl Hopende voor degene die het geopperd heeft op wat
respons.
Groet Hans.



Reanimatiecursus
Het is heel belangrijk dat er mensen zijn die kunnen helpen bij een reanimatie en het bedienen van een AED
apparaat. Die onduidelijkheid en afhankelijkheid is een risico die niet meer van deze tijd is. We organiseren
sportwedstrijden, trainingen, op de baan en op de weg, toertochten en op het MTB parcours. Voor de toerclub
Alcmaria Victrix zou het belangrijk zijn om een gezamenlijke cursus (of een herhalingscursus) voor de leden en/of
vrijwilligers te organiseren over de bediening van de AED en het kunnen reanimeren.
We denken dat er voldoende belangstelling voor is. In twee avonden van
2 uur of overdag zou je daar voldoende vaardigheid mee kunnen opdoen.
Eventueel een zaterdagochtend in 4 uur is ook mogelijk. We willen eerst
de belangstelling inventariseren. De cursus kost 50 euro, exclusief BTW.
De zorgverzekeraars vergoeden het cursusgeld geheel of gedeeltelijk,
indien u aanvullend verzekerd bent.
Bij reanimatie en AED cursus leert u hoe snel te handelen. Snelheid is
een belangrijke schakel, indien er snel de juiste handelingen worden gedaan neemt de kans van een geslaagd
optreden enorm toe. In openbare ruimten is de Automatische Externe Defibrillator steeds meer aanwezig. Wanneer
een AED wordt gebruikt in combinatie met reanimeren vergroot dit de kansen van het slachtoffer.
Geef je op bij:
Jack Narold
j.narold1@upcmail.nl
Tel. 06-31780394
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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:
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 oktober 2020
18 oktober
18 oktober
18 oktober
19 oktober
25 oktober
26 oktober
26 oktober
31 oktober

Mart Zijl
Paul Tromp
Eugenie van Orden-Versteegen
John Water
Margreet Hoek
Jan de Raadt
Aart Slegh
Hans de Waard

Verjaardagen november 2020
03 november
07 november
18 november
19 november
22 november
22 november
24 november
27 november

Theo Evers
Richard Vreeker
Aart Hoogschagen
Jan Jansen
Ron Vink
Sjaak Lakeman
Arend van Giffen
Tineke Water-Lammers
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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!

Tot ziens in Petten
Ir v/d Banstraat 14 Petten
T: 0226-381367, E: info@beukersbikecentre.nl
www.beukersbikecentre.nl

A Bike Behind The “Dijk”

10

