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

42e jaargang nr 1
Februari 2021

Algemene ledenvergadering uitgesteld tot medio juni 2021
Zaterdag 6 maart 2021
Warming-up toertje – 9 uur
Zaterdag 27 maart 2021
Lentetocht – 9 uur

Alcmaria Victrix in het hartje van Noord-Holland voor gezellig fietsen!
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42e Jaargang nr 1, februari 2021
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
Vertrouwenspersoon: Annie Peppelenbos (06-55174008)
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 maart inleveren voor 20 februari 2021
Inleveradres Kopie:
Jack Narold, Rottumstraat 4, 1825 NM Alkmaar
j.narold1@upcmail.nl, tel.nr 06-31780394

Contributie 2021

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, allereerst namens het bestuur allemaal nog een fijn en sportief 2021, met veel mooie en veilige km, en
hopelijk helpen alle RIVM-maatregelen, zodat we weer snel samen in groepsverband kunnen rijden.
Allereerst even de aandacht betreffende de ledenvergadering, deze staat gepland op vrijdag 26 februari, maar dat
kan helaas niet doorgaan in verband met de corona maatregelen. Wanneer dan wel, er zijn 2 opties hetzij digitaal of
in later stadium te houden. Voor digitaal hebben wij niet gekozen, dat is toch best wel lastig ook gezien de leeftijd
van vele onder ons. Onze statuten geven aan dat bij bijzondere omstandigheden je de ledenvergadering maximaal 4
maanden kan uitstellen, en hier gaan we dan ook gebruik van maken. Dat houdt dus in dat wij de vergadering
medio juni houden, tenzij de RIVM de regeling eerder versoepeld. U wordt dan 3 weken van tevoren ervan op de
hoogte gesteld. Tevens ontvingen wij bericht van NTFU omtrent de een nieuwe wetgeving de WBRT, deze gaat
op 1 juli in en staat voor Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.
Wat houdt deze wet in :
1.Persoonlijke hoofdelijke aansprakelijkheid van sportbestuurders.
2 Afspraken over bestuurlijke zaken omtrent stemrecht, belet, toezicht en financieel bestuur.
3 Veel gemaakte afspraken moeten statutair via de notaris vastgelegd gaan worden.
Kortom, als ik zoals ik de instructie video bekeken heb, wordt het voor sportbesturen er beslist niet makkelijker op,
anderzijds zitten er best wel argumenten in waar ik mij persoonlijk wel in kan vinden, o.a. integriteit en
belangenverstrengeling bestuurders. Helaas zitten er ook als we onze statuten moeten aanpassen kosten aan
verbonden, iets waar je als vereniging ook niet op zit te wachten.
De NOC*NSF werkt aan een ondersteuningspakket, uitleg en stappenplan voor verenigingen en stichtingen. Zodra
dit beschikbaar is gaan we er als bestuur mee aan de slag en kunnen we u misschien er meer over vertellen op de
ledenvergadering. Ook zijn we weer druk in de weer geweest met de toer kalender voor het komend seizoen,
uiteraard wel onder voorbehoud rekening houden met de beperkingen van het RIVM, maar zo staat de kalender in
ieder geval vast, zodat je voor je zelf eventueel bepaalde tochten in je agenda kan noteren. Mochten er wijzigingen
in de maatregelen komen zullen wij als deze adviezen steeds volgen en vermelden op onze website onder het kopje
nieuws. Als bestuur zijn we vooral erg verheugd dat Bert & Yolanda Kramer nieuwe kansen zien voor de
zondagploeg, zij gaan 5 geplande toertochten organiseren op de zondagochtend waarvan een naar elders bv in
provincie Gelderland, er zal daarbij een maximale snelheid gehandhaafd worden van maximaal 25 km.
Ook is de kalender op de zaterdagen wat aangepast ten opzichte van voorgaande jaren, in maart is er nu
1 gezamenlijk warming-up rondje, mocht je daarna nog niet de vorm te pakken hebben kan je gewoon met de
C-ploeg mee rijden die een wat kortere afstand rijden. Verder zijn er iedere maand nu om de 2 weken geplande
tochten ook zijn er nu 3 groepen, een A/ B en C groep.
De A en B groep rijden de langere afstanden en de C – groep
doet het wat rustiger aan.
Op de woensdagen rijden we met 2 groepen A/ B mix en C –
groep, maar bij grote opkomst zal er gesplitst worden in groepen
van maximaal 14 personen, zie voor aan te houden snelheden
tabel in het toerprogramma.
Bij deze allemaal veel rij plezier en hopelijk zien we elkaar
allemaal weer spoedig.
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Toertochten 2021.
Gemiddelde snelheden:
A – groep : 30 km.
B - groep : 27 km.
C – groep : 25 km plus kortere afstanden.
Zondagploeg maximale snelheid 25 km.

Starttijden:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Woensdag: A/ B ploeg Maart 9.00 uur April
t/m 15 september 8.30 uur.
Woensdag C ploeg Maart / April 9.00 uur
en Mei t/m 15 sept 8.30 uur

Zondag:
Gehele seizoen 9.00 uur.
Zaterdag: Maart 9.00 uur en C - groep 9.00 uur
Zaterdag: April 8.30 uur en C –groep 9.00 uur.*
Zaterdag: Mei -12 sept 8.00 uur en C -groep 8.30 uur.*
Zaterdag: 18 sept t/m 16okt : 8.30 uur en C -groep 9.00 uur.
Sluitingstocht: 9.00 uur.
Bij geplande tochten is vertrektijd zoals in programma wordt weergegeven.
Meer informatie over de toertochten neem contact op met Hans Bos. 06-4667
8771 | j.hansbos@live.nl

*

Toerprogramma maart 2021
DATUM NAAM VAN DE TOCHT

SOORT

AFSTAND

STARTTIJD

Voorrijders

Gezam.

NTB

9,00

Jack Narold / Klaas Roos

ZA 06

WARMING-UP-TOERTJE

ZA 27

LENTETOCHT

GT

95

9,00

Hans Bos

ZO 28

Rondom Schagen

GT

75 KM

9,00

Bert/Yolanda

Toerprogramma April 2021
MA 5

Tweede Paashaastocht

GT

NTB

9,00

Wisselend

Za 10

NOORDKOPTOCHT

GT

110 KM

8,30

Ruud Bakker/Nico Kuilboer

ZA 24

Verrassingtocht

GT

150

8,30

Hans Bos

GT

90 KM

8,30

Klaas Roos

GT

145 KM

8,00

Jack Narold.

GT

75 KM

9,00

Bert/Yolanda

GT

160 KM

7,30

Nico Kuilboer / Ruud
Bakker

GT

110 KM

8,30

Klaas Roos / Jan Dekker

GT

NTB

9,00

Wisselend

Toerprogramma Mei 2021
ZA 08
ZA 08
ZO 16
ZA 22
ZA 22

DUINRANDTOCHT
(Penningsveer)
DUINRANDTOCHT
(Alkmaar-Wassenaar)
Duinstreek Polder tocht
VOORJAARSKLASSIEKER
(Baambrugge)
VOORJAARSKLASSIEKER
(Kort)

MA 24 2de Pinksterdagtocht

Toerprogramma Juni 2021
ZA 5

MARKERWAARDTOCHT

GT

185 KM

8,00

Robert Makkus /Willem
Tolman

ZA 19

HAARZUILENSTOCHT

GT

180 KM

8,00

Robert Makkus

ZO 27

Elders Zondagploeg

GT

70 KM

9,00

Bert/Yolanda

NTB

Collentocht (Alpen)

GT

-

8,00

Ruud Bakker
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Reanimatiecursus
Vandaag (28-1-2021) bericht ontvangen van de cursus EHBO.
Helaas kunnen wij op dit moment nog steeds geen lessen verzorgen. Door
de lockdown en de avond klok is het onmogelijk. Zodra we weer mogen
neem ik meteen contact met je op. Oude certificaat blijft geldig!
Groeten, Joannette Duivenvoorden
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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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Toer reglement Alcmaria Victrix.
Er wordt als groep gereden en twee aan twee naast elkaar en onder het motto samen uit, samen thuis.
Een helm is verplicht.
Er wordt rekening gehouden met nieuwe deelnemers in de groep.
De voorrijders waarschuwen de groep en andere weggebruikers tijdig.
Het tempo wordt bepaald door de wegkapitein deze moet zich wel houden aan het tempo wat voor de
desbetreffende groep geldt.
De wat minder sterke van de groep rijden op de 2de of 3de zodat zij niet steeds achterin hoeven te sprinten om
weer bij de groep te komen dat kunnen zij beter overlaten aan de sterkere mannen van groep.
Als iemand het tempo niet aan kan laat de wegkapitein de betreffende persoon op de tweede rij fietsen en/of
wordt het tempo aangepast.
Bij een klim wachten we bovenaan tot de laatste boven is
(niet meteen weer vertrekken gun ook de laatste dat hij of zij
op adem komt).
Er wordt altijd met de handen op of bij de remmen gereden.
Je voert niet rijdend, achterom kijkend een gesprek.
Nooit abrupt van richting veranderen of remmen, maar
langzaam uitrijden.
Als men de berm in rijdt niet direct de weg/of fietspad weer
oprijden maar remmen en proberen uit te rijden en weer voorzichtig de weg op gaan.
De mobiele telefoon houden we tijdens het rijden in de zak
Elke fietser wordt geacht persoonlijke gegevens bij zich te dragen.
Bij pech (bijvoorbeeld lek) rijdt iedereen naar een veilige plek. Ga, indien mogelijk, van de weg of fietspad af.
Er wordt gewacht en geholpen bij de reparatie.
De tochten zijn geen wedstrijden, je houdt je aan de verkeersregels.

Ga uit van groepen van maximaal 14 personen
Bij twijfel over de richting rustig rechtdoor fietsen (indien mogelijk).
Iedereen wordt geacht te fietsen op een goed onderhouden fiets.
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Hoe houd je 1,5 meter afstand tot elkaar en andere weggebruikers?
Fiets je samen, dan mag je tijdens de lockdown uitsluitend als duo fietsen. Ook houd je 1,5 meter
afstand tot je clubgenoten of fietsvrienden en tot de andere verkeersdeelnemers.
Maar hoe doe je dat, afstand houden? De NTFU geeft tips en adviezen:

1. Houd je aan de maximale groepsgrootte van 2 personen
Het is toegestaan om als duo te fietsen. Laten we verstandig met dit 'privilege' omgaan en houd je aan
deze maatregel. Als duo is het makkelijker afstand houden tot elkaar en anderen als je bijvoorbeeld
moet wachten voor het rode licht. Vind je het lastig om afstand te houden óf ongezellig om alleen te
fietsen? Fiets dan virtueel samen met zoveel clubgenoten of vrienden als je wilt via Bkool.

2. Fiets dichtbij huis
De winter is hét moment voor rustige ritjes, die je prima dichtbij huis kunt doen. Daarmee geef je gehoor
aan het dringende advies om zoveel als mogelijk dichtbij huis te blijven. Laat drukke fietsroutes links
liggen en ga voor een route over rustige wegen. Je vermijdt de drukte en houdt makkelijker 1,5 meter
afstand van anderen. Fiets je als duo? Bespreek voor vertrek de route met elkaar. Ben je een
mountainbiker? Pak dan ook de routes die dichtbij huis liggen en vertrek vanuit huis op de fiets. Meer
tips voor mountainbiken met maatregelen lees je HIER. En onthoud: een koffiestop onderweg of biertje
na afloop kan even niet meer, want alle horeca is dicht.

3. Thuis de voorbespreking en nabeschouwing? Max. 1 persoon
Beperk het aantal mensen dat je thuis ontvangt tot maximaal 1 gast per dag. Bijvoorbeeld als je thuis bij
iemand verzamelt voor vertrek of als je na afloop nog even gezellig wil napraten.

4. Kies een rustig moment
Dit geldt met name op de MTB-routes: door de week is het vaak rustiger dan in het weekend. Ook
zoeken andere recreanten het bos op om te wandelen, paardrijden of te fietsen. Houd er rekening mee
dat je elkaar vaker tegenkomt. 's Ochtends eerder vertrekken is in de winter een minder aantrekkelijk
alternatief, maar houd er bij je rondje wielrennen, gravelen, mountainbiken desondanks rekening mee
dat ook andere mensen graag even een frisse neus gaan halen. Zeker nu alles gesloten is. Als je
agenda dit toelaat, rijd je ritje op een doordeweekse dag.

5. Kijk ver vooruit
Zo heb je voldoende tijd en ruimte om je snelheid aan te passen en je positie op de weg te kiezen als je
andere weggebruikers ziet.

6. Gebruik een bel
Daarmee maak je kenbaar aan anderen dat je wil inhalen. Waarschuw elkaar op tijd voor
tegemoetkomend of inhalend verkeer.

7. Haal alleen in als er voldoende ruimte is
Als dat betekent dat je even moet wachten, fiets dan op gepaste afstand achter de ander.

8. Lekke band? Van de weg of fietspad af
Ga bij pech, zoals een lekke band, van de weg of het fietspad af. Zo maak je ruimte voor anderen.

9. Maak afspraken
Bijvoorbeeld over hoe je met elkaar communiceert. Schreeuw zo min mogelijk en spreek tekens met
elkaar af: bij afslaan je arm uitsteken en bij stoppen een vuist de lucht in.

Nu, maar ook straks
Zeker in coronatijd zijn dit gouden regels. Maar ook als we terug gaan
naar de 'normale' situatie is het verstandig om volgens deze regels te
fietsen. Zo houden we het gezellig op het fietspad.
Veel plezier en houd rekening met elkaar!
Geschreven door Redactie Fietssport
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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 februari 2021
12 februari
12 februari
12 februari
15 februari
17 februari
19 februari

Hans Korsman
Gerard Meereboer
Anita Meeken-Krom
Frans Looijensteijn
Sander Meijer
Peter Does

Verjaardagen maart 2021
07 maart
10 maart
13 maart
24 maart

Ruud Bakker
Jan Kuijper
Wim Westphal
Nico Kuilboer
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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”
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