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

42e jaargang nr 6
Juli 2021

De Zondagploeg is weer
gestart, elke zondag!

Zaterdag 3 juli 2021 – 7.45 uur
Aart Slegh Tour – 170 km
Zaterdag 17 juli – 8.00 uur
Leidsetocht – 165 km

Zaterdag 17 juli – 8.30 uur
Korte – Cruquius – 120 km

Alcmaria Victrix in het hartje van Noord-Holland voor gezellig fietsen!
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42e Jaargang nr 6, juli 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 augustus inleveren voor 20 juli 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,
Eindelijk was het dan zover, we mogen weer in groepsverband rijden, hier en daar nog wat beperkingen, maar dat
zijn peanuts vergeleken met de echte Lock down. Het is meteen aan de opkomsten te merken, ofschoon er nog
steeds leden zijn die er huiverig voor zijn en ervoor kiezen om er alleen op uit te gaan.
Bij de lange geplande tochten van de afgelopen maand was de opkomst redelijk tot goed te noemen, alleen bij de
Markerwaardtocht waren er 8 dyhards die het slechte weer wel aandurfde en zij kregen het gelijk aan hun zijde.
Van alle voorspelde harde wind en vooral veel regen, maar uiteindelijk hebben zij geen druppel regen gehad.
De nieuw in het leven geroepen zondag ploeg door Bert en Yolanda draait met assistentie van voorrijder Nico
draait als een tierelier en heeft bij een gebrek aan deelnemers niet te klagen.
Voor de komende maand staan er ook weer mooie tochten op het programma o.a. de Aart Slegh Texeltocht van 170
km van Peter Does.
En de Leiden Kaagse plassentocht 165 km en de kortere versie naar Cruquius van 120 km respectievelijk van
ondergetekende en Jack Narold, let op er zijn wel verschillende vertrektijden en uiteraard komen de GPX - routes
op de website te staan.
Tevens kunnen we een nieuw lid verwelkomen en wel Kees Tijsen. Kees van harte welkom binnen onze vereniging
en wij wensen je heel veel plezierige en vooral ook veilige km toe.
Ook heeft Anton van Nimwegen inmiddels na een chemokuur en bestralingen een fikse operatie ondergaan aan zijn
slokdarm en zal nog een lange weg te gaan hebben, Anton is erg positief ingesteld en heeft zelfs al kleine stukjes
gewandeld. Anton we wensen je veel sterkte en een voorspoedig herstel.
Verder valt het ons op dat er nog steeds leden zijn die nog niet in clubkleding rijden en dat is vooral toch wel
gewenst en zeker bij de officiële geplande tochten. U vindt de prijzenlijst op de website, de levertijd is op dit
moment door de grote vraag naar fietskleding vrij lang. Als u nog op kort termijn besteld is de levering circa half
augustus, winkel alleen open op afspraak 06-27621924 .
Tevens zijn we ook bezig of we op kort termijn alsnog een driedaagse kunnen organiseren en wel in het laatste
weekend van augustus zie verdere info in dit clubblad.
Bij deze wensen wij u veel mooie km in de maand Juli.

Afhaaladres is clubkleding:
ProSalton Sportswear
Schuit 16D
1724 BD Oudkarspel 06-27621924

Ledenvergadering van 2020 deze is voorlopig vastgesteld onder
voorbehoud maatregelen RIVM op vrijdag 24 september aanvang
19.30 uur.
Tegelijkertijd bespreken wij de toerkalender voor 2022.
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Fietsclub driedaagse 27 augustus 2021 in Ootmarsum.
Daar we veel meer vrijheden krijgen zien we ook weer een mogelijkheid om een driedaagse te
organiseren. We hebben in optie op een hotel in Overijssel en wel in Ootmarsum, deze optie
geldt maar voor 14 dagen dus als u mee wilt dan graag snel aanmelden. Uiteraard moeten er
genoeg deelnemers zijn om het te laten doorgaan, met een paar leden is het geen club
driedaagse meer. Als er voldoende belangstelling is rijden we met 2 groepjes met
verschillende afstanden en snelheden van circa 120 en 140 km, zo niet dan houden wij de 120
km aan. De kosten van dit weekend is nog lastig aan te geven, het is allemaal korte termijn
werk en het is er allemaal niet goedkoper op geworden, we moeten de restaurants voor de
koffieshops en lunch nog bezoeken tijdens het voor verkennen, en is het überhaupt mogelijk
om voor een groep een lunch te reserveren, onze aankomsttijden kunnen bv bij pech best wel
eens uitlopen en de ruimtes binnen zijn binnen bijna overal beperkter.
Ik schat de kosten in op zo’n 240 a 250 euro, dat is dan hotel met twee personen op kamer, 2 x
diner en ontbijt op alle 3 dagen, onderweg koffie met gebak en een lunch en brandstof
vergoeding aan chauffeurs.
Mocht tijdens het voor verkennen het reserveren voor een lunch te veel problemen geven is te
overwegen dat eenieder bij een desbetreffend restaurant voor zichzelf besteld en ook zelf
afrekent uiteraard wordt het totale plaatje dan goedkoper.
Geïnteresseerd dan een spoedige reactie binnen 10 dagen naar 06-46678771 of
j.hansbos@live.nl

Haarlemmermeer, stoomgemaal Cruquius
De Cruquius is opgenomen in de Europese Route
voor industrieel Erfgoed
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Prijslijst Clubkleding Toerclub Almaria Victrix seizoen 2021

Artikelcode
Omschrijving
1100.03-E
Shirt korte mouw, korte rits
L
Meerprijs lange rits
P
Rits in achterzak
S
Siliconegrip onderzijde shirt
1100.062-LOPS
Shirt korte mouw Vivos combination Miti, lange rits, pocketzip, manchets, sil. Grip.
Koersbroek met netbretels, zeem HT090, Manchet met Silicone Grip
5020.26-M
Zeem Exclusive Evo Poron
7
Zeem Exclusive Armadillo
8
Koersbroek zonder bretels, zeem HT090, Manchet met Silicone Grip
5500.26-MM
3/4 Koersbroek met netbretels,zeem HT090-5, Manchet met siliconegrip
5120.26-M
3/4 Koersbroek zonder bretels,zeem HT090-5, Manchet met siliconegrip
5600.26-MM
3/4 Koersbroek met roubaix bretels,zeem HT090-5, Manchet met siliconegrip
5180.36-SM
3/4 Koersbroek zonder bretels,zeem HT090-5, Manchet met siliconegrip
5680.36-SM
2120.05
Herftsjas, niet winddicht
2360.83
WinterJack winddicht
Winterjack winddicht, manchet met duimstukken
2680.75-M
P
Rits in achterzak
S
Siliconegrip onderzijde shirt
"3200.825
Windbreaker
5280.3
Lange Winterbroek zonder zeem
5780.3
Lange Winterbroek zonder bretels, zonder zeem
6
HT090-5 zeem in Winterbroek
Zeem Exclusive Evo Poron
7
Zeem Exclusive Armadillo
8
9001.3-S
Armstukken Zwart met siliconegrip
9101.3-S
Beenstukken Zwart met siliconegrip

Materiaal
Prijs incl. btw
Coolmax Extreme
€ 45,00
YKK
€ 4,00
YKK
€ 2,50
Siliconegrip
€ 2,50
Combi Vivos/Miti/Mesh
€ 60,00
Powerlycra
€ 60,00
€ 5,00
€ 5,00
Powerlycra
€ 55,00
Powerlycra
€ 65,00
Powerlycra
€ 60,00
Roubaix
€ 65,00
Roubaix
€ 60,00
PicoWinter
€ 55,00
NoWind Light
€ 81,50
Softshell light/Roubaix
€ 98,00
YKK
€ 2,50
Siliconegrip
€ 2,50
Sushi/Net
€ 47,50
Roubaix
€ 55,00
Roubaix
€ 51,00
HT090-5
€ 6,50
€ 11,50
€ 11,50
Roubaix
€ 19,50
Roubaix
€ 23,00

Prijzen zijn gebaseerd op 3 bestelmomenten per jaar met een staffel van 10 stuks.
Prijzen zijn inclusief korter of langer maken van een artikel (maatwerk)
Losse bestellingen zijn mogelijk maar geeft een opslag van €10,- incl BTW per artikel.
(Niet van toepassing op arm en beenstukken, deze zijn altijd op voorraad)
Op vertoon van lidmaatschap Alcmaria Victrix altijd 20% korting in de showroom op de
artikelen van GripGrab (handschoenen, overschoenen etc.)
en F-Lite (technische onderkleding). Voor productinfo zie www.prosalton.nl

Contactgegevens:
ProSalton Sportswear
Schuit 16D 1724 BD Oudkarspel
www.prosalton.nl
info@prosalton.nl
0226-750050
06-27621924
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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 Juli 2021
ZA 3

Aart Slegh Tocht

GT

170 KM

7.45

Peter Does

ZO 4

De Zondagploeg

GT

NTB

9.00

Wisselend

ZO 11

De Zondagploeg

GT

NTB

9.00

Wisselend

ZA 17

LEIDSETOCHT

GT

165 KM

8.00

Hans Bos

ZA 17

LEIDSETOCHT (Kort, Cruquius)

GT

120 KM

8.30

Jack Narold

ZO 18
ZO 25

De Zondagploeg
De Zondagploeg

GT
GT

NTB
NTB

9.00
9.00

Wisselend
Wisselend

GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT

NTB
170 KM
120 KM
NTB
74 KM
180 KM
110 KM
NTB
NTB

9.00
8.00
8.00
9.00
9.00
8.00
8.30
9.00
9.00

Wisselend
Hans Bos
Klaas Roos/Jack Narold
Wisselend
Bert/Yolanda
Hans Bos/Robert Makkus
Klaas Roos/Jack Narold
Wisselend
Wisselend

Toerprogramma Augustus 2021
ZO 1
ZA 7
ZA 7
ZO 8
ZO 15
ZA 21
ZA 21
ZO 22
ZO 29

De Zondagploeg
STELLING TOCHT
STELLING TOCHT (Kort)
De Zondagploeg
Rondje Callantsoog
HEIDETOCHT (Blaricum)
HEIDETOCHT (Volendam)
De Zondagploeg
De Zondagploeg
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De
zondagploeg is weer een succes!
We zijn nu 4 weken verder sinds we een nieuwe
start gemaakt hebben. Het was voor de
initiatiefnemers best spannend hoe dit zich zou
ontwikkelen. Mede ook
door de coronaperiode en
RIVM regels. Bij de eerste
rit op 23 mei waren er
om 9 uur al 8
enthousiastelingen bij de
poort van de wielerbaan! Voor ons boven verwachting. We zijn die
dag met onbestendig weer en regen van start gegaan maar in
Heemskerk scheen de zon. Elke week daarna is het aantal gegroeid of
kwamen we bij koffiepauze andere clubleden tegen.
Zondag 13 juni zaten we op 14 man/vrouw en hebben we met
prachtig weer een leuke tocht gefietst naar Etersheim waar we in een
landelijke omgeving lekker aan de koffie zaten. De snelheid van 25
km p/u. wordt elke week zo goed mogelijk gewaarborgd want de
opzet van de zondag blijft revalidatie en/of rustig fietsen. Bij wind
tegen kan dat soms betekenen dat het iets minder hard zal gaan en
aantal km ligt rond de 75 km.
Tot nu toe zijn de berichten uit de groep positief maar dat kan ook niet anders met Nico en Bert als
voorrijders. Ze weten mij ook nog steeds te verrassen met weggetjes die ik nog niet gezien heb. Ik
steun ze door hier en daar mijn persoonlijke inbreng te geven (suggestie voor koffiepauze) of zoals
Rob Klop het zo mooi benoemd "een beetje bijdehand te doen" .
Wij genieten ook van deze tripjes en als we onze medeclub genoten kunnen helpen om op deze
manier weer terug te komen op niveau of langer te blijven fietsen vinden wij dat alleen maar fijn.
Sportieve groet, Bert & Yolanda Kramer
Met Nico erbij lukt het altijd
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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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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 juli 2021
02 juli
03 juli
07 juli
10 juli
11 juli
17 juli
21 juli
26 juli

Annie Peppelenbos
Rob Klop
Cor Kliffen
Tristan Dijkstra
Robert Makkus
Klaas Roos
Vincent Dekker
Harold Theurer

Verjaardagen augustus 2021
07 aug. Patrick Dekker
12 aug. John Boumans
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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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