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

42e jaargang nr 7
Augustus 2021

Zaterdag 7 augustus 2021 – 8.00 uur
Stellingtocht – 170 km
Rondje Twiske – 100 km – 8.30 uur
Zondag 15 augustus 2021 – 9 uur
Rondje Callantsoog – 75 km
Zaterdag 21 augustus – 8.00 uur
Heidetocht Blaricum – 180 km
Volendamtocht – 100 km – 8.30 uur
Vr 27-29 augustus 3-daagse Ootmarsum

Alcmaria Victrix in het hartje van Noord-Holland voor gezellig fietsen!
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42e Jaargang nr 7, augustus 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 september inleveren voor 20 augustus 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, wat een genot dat we weer in groepen rijden en wat een mooi gezicht als de leden allemaal in
clubkleren rijden en op het terras zitten.
De juli maand heeft ons weer een paar mooie tochten opgeleverd, allereerst de Aart Slegh tocht, waar bij
vertrek zo’n 15 deelnemers waren, maar waarvan er uiteindelijk maar 7 mee het eiland opgingen. De stop
was een teleurstelling, geen tosti /pannenkoek of gewoon kop soep, allemaal niet meer te verkrijgen.
Bleek dat ten opzichte van voorgaande jaren dat het een culinair restaurant was geworden, nou dat was te
merken aan de prijzen ook, maar gelukkig maakte het fraaie zomerweer veel goed.
Twee weken later met 16 deelnemers naar de Kaagse plassen/ Leiden waar we zo waar op de koffie zaten
bij een campingboer nabij Rijnsaterwoude. De man achter het buffet in een heuse boerenoveral, maar de
koffie met de punten smaakte goed en wederom mooi weer.
Tevens hebben we even foto’s genomen bij het standbeeld van
Joop Zoetemelk in Rijpswetering.
Voor de maand augustus staan er weer 2 lange tochten op het
programma allereerst het Rondje Stelling van 170 km en de
Blaricum heide tocht van 170 km, de C groep rijdt kortere
versies.
En de zondag ploeg blijft uiteraard ook niet achter, die gaan
onder leiding van Bert & Nico op zondag 15 augustus via
een mooie route naar Callantsoog 75 km.
Tevens is er in het laatste weekend van augustus de
driedaagse naar Ootmarsum, de hoteleigenaar heeft zo lang
hij hem niet nodig heeft een kamer in optie staan, dus denk
dat vind ik toch ook wel leuk, meld zich dan alsnog aan.
Wel ontvingen wij een droeve mededeling van het onverwachts overlijden van Pieter de Jong, zie het in
memoriam in dit clubblad. Bij deze wensen wij u een mooie fietsmaand toe.

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
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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.
5020.26-M
Koersbroek met netbretels, zeem HT090, Manchet met Silicone Grip
7
Zeem Exclusive Evo Poron
8
Zeem Exclusive Armadillo
5500.26-MM
Koersbroek zonder bretels, zeem HT090, Manchet met Silicone Grip
5120.26-M
3/4 Koersbroek met netbretels,zeem HT090-5, Manchet met siliconegrip
5600.26-MM
3/4 Koersbroek zonder bretels,zeem HT090-5, Manchet met siliconegrip
5180.36-SM
3/4 Koersbroek met roubaix bretels,zeem HT090-5, Manchet met siliconegrip
5680.36-SM
3/4 Koersbroek zonder bretels,zeem HT090-5, Manchet met siliconegrip
2120.05
Herftsjas, niet winddicht
2360.83
WinterJack winddicht
2680.75-M
Winterjack winddicht, manchet met duimstukken
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
7
Zeem Exclusive Evo Poron
8
Zeem Exclusive Armadillo
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 Augustus 2021
ZO 1
ZA 7
ZA 7
ZO 8
ZO 15
ZA 21
ZA 21
ZO 22
ZO 29

De Zondagploeg
STELLING TOCHT
Rondje Twiske
De Zondagploeg
Rondje Callantsoog
HEIDETOCHT (Blaricum)
Volendamtocht
De Zondagploeg
De Zondagploeg

GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT

NTB
170 KM
100 KM
NTB
75 KM
180 KM
100 KM
NTB
NTB

9.00
8.00
8.30
9.00
9.00
8.00
8.30
9.00
9.00

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

Toerprogramma September 2021
ZA 4

RONDJE WESTFRIESLAND

GT

140 KM

8.00

Jan Geert / Wim Tolman

ZO 12
ZA 18

Middelie Tocht
WATERLANDTOCHT

GT
GT

75 KM
130 KM

9.00
8.30

Bert/Yolanda
Peter Does

GT

90 KM

9.00

Bestuur

Toerprogramma Oktober 2021
ZA 16

SLUITINGS TOCHT
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Fiets mee in het OV
Ben je van plan een fietsavontuur aan te gaan in ons eigen land? Bereid je dan goed voor. De coronamaatregelen en
aangepaste dienstregelingen in het openbaar vervoer kunnen je geplande route behoorlijk in de war schoppen.
Als je met de trein wilt reizen naar het zuidelijkste puntje van
Nederland om daar je fietsvakantie op te starten, dien je van
tevoren een plek te registreren via de NS-app.
En had je je ultieme route uitgestippeld door het
rivierengebied in Midden-Nederland, dan is het ook opletten
geblazen. Een aantal veerponten vaart dit jaar niet meer.
Hierbij een overzicht waar je, in ieder geval deze zomer,
rekening mee moet houden bij het reizen met het openbaar
vervoer.

De trein
Zoals al aangegeven, worden de mogelijkheden van het reizen per trein vanaf 1 juli weer groter. Dus mocht je na
een lange dag fietsen het perron op sjokken om het laatste stuk naar je slaapplek met de trein te overbruggen,
gelukkig, het kan weer. De Fietsersbond heeft, met succes, aan de bel getrokken bij de NS om dit verbod op te
heffen. Vanaf 1 juli kun je een plek voor je fiets boeken via de NS-app. Ook is de beperking, dat je alleen voor
noodzakelijke reizen in de trein mag stappen, per 1 juli opgeheven. En vergeet je mondkapje niet. Deze is verplicht
in de trein.

De FlixBus
Een alternatief voor de trein is de FlixBus. Deze biedt tussen een aantal grote steden vervoer aan, inclusief je
tweewieler. Elektrische fietsen nemen ze niet mee. Ook voor reizen naar het buitenland kan Flixbus jouw
alternatief voor deze zomer zijn. Een mondkapje in de bus is verplicht. Vanaf 18 juni rijden de bussen vanuit zeven
steden naar dertig Europese bestemmingen, voornamelijk in Duitsland, België en Frankrijk.

De veerpont
Met een

fietsvakantie in ons waterrijke Nederland kun je heel wat kleine en grote
veerponten op je route tegenkomen. Door het coronavirus hebben de
beheerders van vooral kleine veerponten besloten uit de vaart te
gaan, omdat het vrijwel onmogelijk is op deze kleine boten 1,5
meter afstand te houden. Evenals in de trein geldt het
verplicht dragen van een mondkapje op de veerpont. In de
praktijk verschilt het echter per veerdienst of je een
mondkapje moet dragen. Een handig overzicht hiervan vind
je op Veerponten.nl.

Mondkapjes mee!
Het is in ieder geval verstandig om mondkapjes toe te voegen aan je bagage lijst. Ook kun je op Veerponten.nl
een overzicht vinden van de veerponten die dit jaar niet varen. Bij het samenstellen van je route is de routeplanner
van de Fietsersbond een aanrader, waarin ook alle veerponten zijn opgenomen. Fiets je een LF-route? Check dan
ook van tevoren of je te maken kunt krijgen met omleidingen door gesloten veerponten.

Routes rondom de Afsluitdijk
Ben je van plan om een route over de Afsluitdijk te fietsen? Bijvoorbeeld de LF Zuiderzeeroute of de LF
Kustroute? Houd dan rekening met de onderhoudswerkzaamheden. Tot en met 1 april 2022 is het fietspad tussen
Den Oever en Kornwerderzand gedeeltelijk afgesloten. Voor fietsers is een speciale fietsbus ingezet die je gratis
langs de werkzaamheden brengt. Vanwege de coronamaatregelen kunnen 15 in plaats van 30 fietsers mee en het
dragen van een mondkapje is verplicht. Het advies is om drukte rond het middaguur te vermijden. ‘s Morgens of
aan het einde van de middag is het veelal rustig en voorkom je een langere wachttijd.
Een goede voorbereiding scheelt je een hoop tijd en ergernis tijdens je vakantie. Happy riding!
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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 augustus 2021
07 aug. Patrick Dekker
12 aug. John Boumans

Verjaardagen september 2020
10 september
14 september
16 september
19 september
20 september
29 september

Mike Meeken
Sandra Koot-Metselaar
Anton van Nimwegen
Eelke Slootheer
Frans Alleman
Leen Jonker
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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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