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

42e jaargang nr 3
April 2021

Nieuw! Het Alcmaria
Victrix Alfabetspel!
Doe mee en win leuke prijzen!

Zaterdag 10 april 2021
Noordkoptocht afgelast!!
Zaterdag 24 april 2021
Oranjetocht (kort) – 9 uur OVBH
Oranjetocht (lang) – 8.30 uur OVBH

Alcmaria Victrix in het hartje van Noord-Holland voor gezellig fietsen!
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42e Jaargang nr 3, april 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 mei inleveren voor 20 april 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,
Helaas valt er weinig te vermelden het hele corona gebeuren zit ons nog steeds danig in de weg. Er wordt
inmiddels wel volop gereden, veelal alleen of met z’n tweeën. Ook zijn er bij die wat zondigen en met een wat
grotere groep van huis gaan. Wij staan hier als vereniging niet achter, maar kunnen het niet tegenhouden, het is ook
best wel eens lastig, waarom wij niet! Je mag wel met 4 personen rondjes rijden binnen de hekken van het
wielerpaleis, maar daarbuiten ho maar, terwijl je zelf aan het fietsen bent zie je groepjes wielrenners en in het
duingebied hordes MTBers, dan baal ik zelf ook maar voorlopig is het niet anders. Inmiddels zijn er al diverse
tochten geannuleerd waaronder ook de Noordkoptocht, maar deze dan voorlopig onder voorbehoud, misschien
komen er tegen die tijd wat lichte versoepelingen zodat we met wat meer personen op pad kunnen gaan.
Een voorstel van een van onze leden is om wat vooraf te communiceren voorafgaande aan de fietsdagen, zodat je
niet alleen bij het vertrekpunt staat en daar dan eventueel groepjes van twee vormt, maar dat vereist wel wat
discipline om niet te dicht op elkaar te rijden, laten we het eens proberen het gebeurt ook bij andere verenigingen.
We hebben tevens een wijziging in het programma van april aangebracht, de verrassingstocht die de laatste jaren
als tegenhanger van de Ronde v Noord-Holland werd gehouden met tevens met een andere vertrek locatie is in
verband met het niet doorgaan van de Ronde van Noord-Holland gecanceld en rijden daarvoor in plaats de Oranje
route van circa 90 en 130 km dit uiteraard onder voorbehoud.
Dan een mededeling van minder prettige aard bij Anton van Nimwegen is onlangs slokdarmkanker vastgesteld, hij
is inmiddels bezig met chemotherapie en bestraling en zal na verloop van tijd een pittige operatie moeten
ondergaan. Allemaal niet zo mooi en we hopen maar het beste voor hem en Yvonne, Anton doet er overigens alles
aan om in goede conditie te blijven blijft veel bewegen fietst en wandel veel. Anton veel sterkte de komende tijd.
Is er dan geen positiever nieuws te vermelden, jazeker en dat komt van Martijn Rouwen, hij benaderde ons of het
geen leuk idee zou zijn om een spel op te zetten namelijk het ALFABETSPEL dit naar aanleiding van
wielervereniging DTC de Mol waar hun leden enthousiast aan mee doen. Dit om het onderling contact te blijven
bevorderen tijdens het corona gebeuren.
Wij als bestuur vonden het een heel leuk idee en hebben hem de vrije hand gegeven bij de opzet hiervan en dat ziet
er goed en hebben dan besloten er ook enkele leuke prijsjes aan te verbinden! De hele uitleg van het spel vindt u in
dit clubblad. Martijn alvast bedankt voor je inzet en veel succes.
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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 April 2021
ZA 24

Oranjetocht

GT

130

8.30

ZA 24

Oranjetocht (kort)

GT

90 KM

9.00

GT

NTB

9.00

GT

NTB

9.00

GT

75 KM

9.00

GT

90 KM

8.30

Klaas Roos

GT

145 KM

8.30

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

Woensdag Groep A-B-C
Overige
Groep A-B-C
zaterdagen
Overige
Groep C
zondagen

Hans Bos

Toerprogramma Mei 2021
ZA 08
ZA 08
ZO 16
ZA 22
ZA 22
MA 24

DUINRANDTOCHT
(Penningsveer)
DUINRANDTOCHT
(Alkmaar-Wassenaar)
Duinstreek Polder tocht
VOORJAARSKLASSIEKER
(Baambrugge)
VOORJAARSKLASSIEKER
(Kort)
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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Alfabet-ritten – Martijn Rouwen
Aangezien het momenteel door de geldende corona regels lastig is om samen te fietsen, hebben we bedacht om een
zogenaamde alfabetwedstrijd te bedenken (geinspireerd op DTC de Mol), hiervoor is een aparte website
opgebouwd waarop je na verloop van tijd alle letters kunt vinden. Deze website is te vinden op http://alfabet.tcav.nl
Hieronder uitleg, regels en meer info hoe hier een mee te doen, we hopen op veel foto’s!
• Alfabetritten zijn ritten waarmee je door het maken van een foto van een
plaatsnaambord een woord of een zin maakt.
Deze alfabetritten kunnen gefietst worden tot einde dit jaar (16 oktober 2021), je hebt dan ruimschoots de tijd om
alle letters te fietsen, waardoor je meer mensen aanspreekt om mee te doen. (Of totdat elke deelnemer alle letters
heeft ingeleverd), en zijn enkel voor leden van Toerclub Alcmaria Victrix.
Je fotografeert de plaatsnamenbordjes inclusief je fiets waarmee je uiteindelijk de woorden “Toerclub Alcmaria
Vitrix” kunt maken. Uiteraard mogen jij en je fietsmaat ook op de foto staan. Gebruik voor dezelfde letters in de
opdrachtwoorden niet dezelfde plaatsnaam en gebruik alleen de 1e letter van het plaatsnamenbord.
De letter X: Vrij interpretatie, leukste/origineelste inzending krijgt een vermelding. Je zou bijvoorbeeld de X van
“Xenos” kunnen pakken of iets waar een X in voorkomt, of iets heel anders
Meedoen?
Mail naar: alfabet@tcav.nl met vermelding van je naam (Dit is niet altijd uit een mailadres te herleiden) om je aan
te melden.
Letter “inleveren”:
Per plaatsnaamfoto stuur je een mail naar: alfabet@tcav.nl.Letters hoeven niet op volgorde gefietst te worden, geef
wel even aan bij dubbele letters waar je deze precies voor wilt gebruiken.
In deze mail zet je ook even je naam neer. Toezending van de foto’s houdt in dat je automatisch toestemming
verleend om deze op onze website te laten plaatsen.
Per rit kun je uiteraard meerdere plaatsnaamborden fotograferen en inleveren.
Je fietst uiteraard met in acht neming van de coronaregels zoals je deze op de website van het RIVM kunt vinden.
Een onafhankelijke jury zal de foto beoordelen op compleetheid en originaliteit.
Er zijn mooie prijzen te winnen!
1ste prijs: Een TCAV Clubshirt met korte mouw
2de prijs: Mouwstukken
3de prijs: Zomerhandschoenen
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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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Wat betekenen de nieuwe maatregelen voor de wielersport? – Fietssport.nl
Tijdens de lockdown gelden strengere regels voor samen sporten. Samen fietsen mag alleen als duo of solo. Ook
geldt de 1,5 meter afstand tot elkaar én anderen. En naar het buitenland gaan zit er voorlopig niet in.

Fiets als duo of rijd solo
Nederland blijft in lockdown tot en met ten minste 20 april. Niet alleen de horeca, maar ook winkels, zoals
fietsenzaken moeten hun deuren sluiten. Tijdens de lockdown mag je gelukkig wel fietsen, maar samen fietsen
mag alleen als duo. Vind je het toch te risicovol om samen te fietsen of vind je het lastig om afstand te houden?
Maak solo je kilometers of fiets virtueel samen met je clubgenoten of vrienden en daag elkaar uit tijdens
via Bkool.
De maximale groepsgrootte van 2 personen geldt zowel voor verenigingen die clubritten organiseren als voor
wielersporters die samen afspreken een rondje te maken.
Samen sporten uitsluitend op een accomodatie
Samen buiten sporten mag uitsluitend op een sportaccommodatie, zoals een wielerparcours:

Fiets dichtbij huis
Ook al staat het voorjaar voor de deur en worden de dagen langer: fiets zoveel als mogelijk je rondjes dichtbij
huis. Daarmee geef je gehoor aan het dringende advies om zoveel als mogelijk dichtbij huis te blijven. En een
fietstripje naar het buitenland plannen zit er voorlopig niet in. Ben je een mountainbiker? Pak de routes die
dichtbij huis liggen en vertrek vanuit huis op de fiets. Meer tips voor mountainbiken met maatregelen lees je in
Fietssport.nl.

Rijd behoudend
Pas je tempo aan op je ervaring en vaardigheden: neem niet onnodig risico's. Houd er rekening mee dat
fietspaden bijvoorbeeld 's ochtends vroeg nog glad kunnen zijn door regen of nachtvorst. Rijd ook behoudend op
de MTB-routes. Zeker beginnende mountainbikers doen er verstandig aan voorzichtig te zijn om letsel te
voorkomen. Kies de juiste bescherming en uitrusting en draag altijd een helm.

Houd 1,5 meter afstand tot elkaar en anderen
Tijdens het fietsen houd je 1,5 meter afstand tot je clubgenoot/fietsvriend(in) én andere
verkeersdeelnemers. Fiets je samen met personen uit hetzelfde huishouden? Dan geldt de 1,5 meter afstand
onderling niet. Tot andere verkeersdeelnemers uiteraard wel.
Afstand houden tot anderen is een basisregel die al geldt sinds het begin van de coronaperiode. Lees HIER hoe je
op een veilige manier 1,5 meter afstand tot andere verkeersdeelnemers houdt.
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Hoe fiets je veilig samen?
Als wielrenner ben je gewend om vlak naast elkaar of dicht op elkaars wiel te fietsen. Als mountainbiker wil je
misschien andere mountainbikers inhalen op bijvoorbeeld singletracks. Of je nu wielrenner of mountainbiker
bent: doe dit niet. We doen een beroep op de zelfbeheersing van elke wielersporter: respecteer de minimale
afstand van 1,5 meter tot elkaar en anderen, óók als je als duo fietst.
Dat betekent niet in het wiel van een ander rijden of schouder aan schouder naast elkaar. Inmiddels ben je er wel
aan gewend om niet uit de wind te kunnen fietsen, dus zie het als een goede training: uiteindelijk word je er
sterker door. Ga je samen mountainbiken: houd onderling voldoende afstand. Ook bij de start van de route of
terug op de parkeerplaats, vorm je uitsluitend een duo.
Organiseert je vereniging clubritten? De NTFU heeft de maatregelen voor jouw vereniging op een rij gezet.

Kunnen toertochten nog doorgaan?
Evenementen zijn sinds het ingaan van de lockdown verboden. Dat geldt ook voor toertochten. Deze zijn dan ook
niet langer zichtbaar op de NTFU- en Fietssport-kalender. Heb je je ingeschreven voor een toertocht die is
afgelast? Neem dan contact op met de organisatie van de toertocht.

Veelgestelde vragen over fietsen in coronatijd
Wielersportbond NTFU heeft de meest gestelde vragen over fietsen in coronatijd op een rij gezet. Heb je na het
lezen van deze vragen en antwoorden nog opmerkingen? Neem dan contact met ons op via info@fietssport.nl.
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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 april 2021
03 april
05 april
06 april
09 april
10 april
13 april
13 april
14 april
17 april
18 april
22 april
28 april
29 april
29 april

Willem de Maare
Wim Tolman
Jack Narold
Ton Vreeker
Bram Dieleman
Jacob Danzl
Elena Repetto
Harm Schneider
Jaap Boersma
Bert Kramer
Marijke van Sluis-van Kleef
Cor Zuiderduin
Cees Jansen
Pieter de Jong

Verjaardagen mei 2021
11 mei
16 mei
17 mei
18 mei
23 mei
30 mei
31 mei
31 mei

Leo Vermeulen
Monique Andriessen
John van Mourik
Yolanda Kramer-v. Rhoon
Wim Deelen
Martijn Rouwen
Karel de Boorder
Marianne Thissen-Smits
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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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