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42e jaargang nr 4
Mei 2021

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

Zaterdag 8 mei 2021 – 8.30 uur
Duinrandtocht – Penningsveer – 90 km
Duinrandtocht – Wassenaar – 145 km – 8.00 uur
Zondag 16 mei 2021
Duinstreek Poldertocht – 9.00 uur
Zaterdag 22 mei
Voorjaarsklassieker (kort) – 110 km
Voorjaarsklassieker – Baambrugge – 160 km
Maandag 24 mei – 9 uur
2e Pinksterdagtocht – 70 km

Alcmaria Victrix in het hartje van Noord-Holland voor gezellig fietsen!
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42e Jaargang nr 4, mei 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 juni inleveren voor 20 mei 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 nog steeds voor de toerrijders geen versoepelingen, dat houdt in dat we nog steeds alleen of met
zijn tweeën rijden, maar dat blijkt toch heel moeilijk te zijn. Ook binnen onze vereniging zijn er al diverse
groepjes die met meerdere rijden, met als reactie waarom zoveel andere wel en wij niet? Een ieder moet
voor zichzelf dan maar ook uitmaken waar hij voor staat en voor zichzelf het beste vindt.
De komende maand staan er 3 leuke tochten op de kalender, hopende mogen we tegen die tijd met een
wat grotere groep rijden. De GPX-routes komen in ieder geval een paar dagen voor die tijd op de website
te staan, zo dat u de route ook eventueel alleen kan rijden.
De tochten zijn de Wassenaartocht van 145 km en 90 km
op zaterdag 8 mei van Jack en Klaas.
En dan nieuw op de zondag 16 mei de
Duinrandpoldertocht route van 75 km van Bert & Yolanda,
bij deze tocht zal overigens een maximale snelheid worden
aangehouden van 25 km.
Vervolgens op zaterdag 22 mei de voorjaarsklassieker
(Baambrugge) van 160 km en de kortere van 110 km van
Nico en Ruud.
Wederom hebben wij weer mededeling van minder prettige
aard, Levis (Kuif) Mechielsen is ernstig ziek en er zijn
diverse uitzaaiingen geconstateerd en zal een heel traject
moeten ondergaan, Levis en Phil veel sterkte.
Dan vragen wij u ook aandacht voor de besteldatums van de clubkleding deze staan vermeld in dit
clubblad. Van vorige maand gestarte Alfabetspel zijn de eerste inzendingen binnen, het loopt nog niet
storm, maar ja we zitten nog in het begin van het seizoen dus mogelijkheden zat, meldt u aan en doe mee
voor leuke prijzen. Veel fietsplezier en hopelijk tot snel.
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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 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

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 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

Toerprogramma Juli 2021
ZA 3

Aart Slegh Tocht

GT

170 KM

7,45

Peter Does

ZA 17

LEIDSETOCHT

GT

165 KM

8,00

Hans Bos

ZA 17

LEIDSETOCHT
(Kort, Cruquius)

GT

120 KM

8,30

Jack Narold
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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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Voorkom zadelpijn: 5x tips
Je rijdt graag tochten en bent niet vies van lange (meerdaagse) ritten. Conditioneel ben je in goede doen, maar meer
dan 80 km levert problemen op. Het fietsplezier heeft er ernstig onder te leiden. Het probleem: zadelpijn.
Zadelpijn is een veelvoorkomend probleem bij fietsers, ongeacht het niveau. Kleine wondjes kunnen gaan
ontsteken en voor groot ongemak zorgen; de verwijzing 'derde bal' spreekt tot de verbeelding. Maar ook doofheid
of tintelingen van de genitaliën kan ontzettend vervelend zijn. Dit komt voor bij zowel mannen als vrouwen.

1. Kies het juiste zadel
Het zadel dat standaard op je racefiets gemonteerd is, past zelden bij je lichaam. Je zit niet lekker, gaat een
verkeerde houding aannemen met fysieke klachten tot gevolg. Maar welk zadel kies je nu? Er zijn zoveel
verschillende modellen. Je hebt harde en zachte zadels, heren- en damesmodellen, met en zonder gat. Belangrijke
eigenschappen bij een zadel zijn:

De juiste breedte
Ondersteuning onder je zitbotjes
Voldoende ruimte om het bekken te kantelen
Bij bekkenkanteling geen druk in de schaamstreek
Om te bepalen welk zadel het beste bij je past, doe je een zadeldrukmeting, bijvoorbeeld bij een Sport Medisch
Adviescentrum. Met behulp van sensoren wordt de druk op je zadel dynamisch gemeten. Aan de hand van de
uitslagen van de test kan een passend zadel geadviseerd worden.

2. Monteer je zadel op de juiste manier
Je kunt het zadel het best zo recht mogelijk monteren en licht kantelen waar nodig. Soms zijn zadels te ver
voorover of achterover gekanteld, waardoor de druk op de schaamstreek of het zitvlak te groot wordt. Bovendien
zit je zo niet goed op je fiets en kun je weer andere klachten ontwikkelen.

3. Verzorg je achterste
Elke ren(st)er heeft wel eens een geïrriteerde huid rondom het zitvlak na een training, toertocht of wedstrijd. Met
name na meerdere lange etappes in bijvoorbeeld een etappekoers. Het is dan ook zaak het zitvlak goed te verzorgen
tijdens en na het fietsen. Tijdens het wielrennen kun je zinkzalf gebruiken voor je zitvlak. Deze zalf blijft onder alle
omstandigheden goed op de huid zitten en beschermt je achterste. Na een training of wedstrijd volstaat een
verzorgende zalf zonder toevoegingen.

4. Draag een fietsbroek met een goede zeem
Een fietsbroek voorkomt klachten, zoals een geïrriteerde huid, schuurplekken en zadelpijn. De zeem absorbeert
zweet, geeft demping en zorgt voor comfort. Bezuinig niet op een goede fietsbroek. En misschien overbodig: draag
GEEN onderbroek onder je fietsbroek ;)

5. Was je fietsbroek
Na een dag lang hard werken is het verstandig je fietsbroek in de wasmand te gooien. Was je broek met antibacterieel wasmiddel, zodat kleien bacteriën zich niet in jouw zeem kunnen nestelen; bacteriën kunnen irritatie aan
je zitvlak veroorzaken.
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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:
Van week 21 t/m 23 (23-5 t/m 12-6) Op maandag 14-6 bestel ik alles en is de levertijd max 4 weken.
Van week 37 t/m 39 (13-9 t/m 2-10) Op maandag 4-10 bestel ik alles en 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 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

Verjaardagen juni 2020
10 juni
13 juni
23 juni
25 juni
26 juni
28 juni
29 juni

Ton Houtenbos
Gerard Hulsteijn
Jan Geert v.d. Bijl
Ferry Ronde
Dirk de Haan
Hans Bos
Ties de Groot
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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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