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            Ledenvergadering 

          vrijdag 3 maart 2023 – 20.00 uur 

          Sportpaleis Alkmaar 

 

          zaterdag 4 maart 2023 – 9.00 uur 

          warming-up toertje 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Alcmaria Victrix in het hartje van Noord-Holland voor gezellig fietsen!  
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               44e Jaargang nr 1, februari 2023 
  

      Het Bestuur: 

VOORZITTER    SECRETARIAAT  PENNINGMEESTER   

Hans Bos    Robert Makkus  Peter Does   

Justus van Effenstraat 62  L. Couperusstraat 38  Frans Mentonstraat 36   
         

1813 KW Alkmaar    1822 LD Alkmaar  1816 HM 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   : Rabobank IBAN: NL87 RABO 0376 4232 85 

Website / Email : www.tcav.nl 
Webbeheerder : Martijn Rouwen, martijn@martijnrouwen.nl 

Lief en Leed  : A en B groep Ferry Ronde en Hans Bos 

: C-groep Klaas Roos en Patrick Dekker 

: Zondag groep Yolanda Kramer en Marijke v/d Sluis 

   Redactie  : Jack Narold, tel.nr 06-31780394 

   Ledenadministratie : tel.nr 06-14898935, sander.meijer@gmail.com 

   Vertrouwenspersoon: Annie Peppelenbos, tel.nr 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 2023 
Inleveradres Kopie:  
Jack Narold, Rottumstraat 4, 1825 NM Alkmaar  
j.narold1@upcmail.nl, tel.nr 06-31780394  

Advertentie prijzen bv.: ± 18 X 6 cm = € 100,00 per jaar;  

Contributie 2023              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! 

mailto:sander.meijer@gmail.com
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Stukje van de voorzitter 
Beste leden, allereerst namens het bestuur allemaal nog een fijn en sportief 2023, met veel mooie en veilige km. 
Het nieuwe seizoen staat alweer bijna voor de deur, nog een maandje dan is het weer 
zover. Het seizoen start zoals gebruikelijk met de ledenvergadering op vrijdag 3 maart, 
direct gevolgd met de openingsrit van Klaas Roos en Jack Narold op zaterdag 4 maart 
en op zondag 6 maart de 1ste zondagstoer onder leiding van Bert Kramer & en hopelijk 
Nico Kuilboer. Verder zijn er iedere maand om de 2 weken geplande tochten, we 
rijden met 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 en vertrektijden de tabel in het toerprogramma. Tijdens de 
gehouden Toercommissie bijeenkomst in november hebben zich 4 nieuwe voorrijders 
zich aangemeld voor de geplande tochten en dat was hard nodig, te veel tochten stonden op naam van een 
persoon, Theo – Martijn – Dirk en Jaap bedankt voor jullie enthousiasme en veel succes.              
Helaas moesten we door de weersomstandigheden de MBT tocht Noord-Hollands langste in samenwerking met 
Dok vrij laat afgelasten, jammer van de voorbereiding maar het is niet anders, maar in ieder geval de vrijwilligers 
bedankt voor jullie bereidwilligheid.                                                   
Qua ziekenboeg valt te vermelden dat na pittige en heftige operaties Cor Zuiderduin weer zachtjes aan de draad 
weer oppakt en dat Eelke Slootheer na 5 maanden stilstand zich weer heeft aangesloten, goed nieuws mannen en 
welkom terug. Het begin van het nieuwe jaar begon overigens niet zo goed voor Corien Melissen, gekneusde 
ribben bij een valpartij op weg naar huis vanaf haar werk. Frans Alleman op weg naar de club breuken in hand en 
een tijdje een ander aanzien en John van Mourik liep een breuk in zijn voet op bij werkzaamheden.                                                                   
Tevens ontvingen wij bericht omtrent bestel en aflevering procedures van onze clubkleding zie voor verder info in 
dit clubblad.  En tot slot maken wij u erop attent dat de ledenvergadering wordt gehouden op vrijdag 3 maart 
aanvang 20.00 uur, de nieuwsbrief daarvan ontvangt u circa 14 dagen van tevoren.    
 

TC Alcmaria Victrix wielerkleding.                                                                                                         
Welkom op de website voor sportkleding speciaal ontwikkeld in samenwerking met en voor TC Alcmaria 
Victrix! Deze website geeft je toegang tot het aanschaffen van dit unieke TC Alcmaria Victrix ontwerp.                                                                                                                  

U kunt 3 x per jaar gedurende 2 weken uw clubkleding aanschaffen met een korting 
van 10%. Deze couponcode “ALC10” voert u in voor het betalen.                                                         
In 2023 is dat van:  1ste -  04-2-2023 t/m 19-2-2023 levering voor 18-3-2023.  
2de - 27-5-2023 t/m 11-6-2023 levering voor 30-6-2023.  3de -  23-9-2023 t/m  08-10-
2023 levering voor 27-10-2023.                                                            
 

Buiten deze periodes kunt u ook bestellen conform de bij de producten aangegeven prijs.                      
Niet helemaal zeker van uw maat? Kom dan passen in de winkel van Sportswearhouse, de koffie/thee 
staat klaar!   

Meer weten over Sportswearhouse? Zie SPORTSWEARHOUSE.NL  voor alle informatie en actuele 

openingstijden.  
  

Deze foto van Onbekende 

https://www.sportswearhouse.nl/
https://mamamagie375055121.wordpress.com/2020/06/27/fietsen-zonder-ballast/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Winterfietsen  2023.  

Met ingang van woensdag 19 oktober zijn we weer gestart met het winterfietsen, zowel op de woensdag als op 

de zaterdag. De beide groepen vertrekken om 9.00 uur en de afstand van de A/ B -groep zal zo rond de 80 km 

bedragen en de C – groep in een wat rustiger tempo en zal zo tussen de 60 en 70 km rijden. Uiteraard gebruiken 

we weer onze groepsapps zodat we bij bepaalde 

weer-omstandigheden de vertrektijd wat aanpassen. 

Sta je nog niet op een van de apps en je bent van 

plan om wel eens mee te rijden dan is het zeker 

handig dat je even aanmeldt voor een van de 

appgroepen.  

Contactpersoon A- groep Hans 06-46678771.  
Contactpersoon B -groep Klaas 06-10853115 

 

TCAV Collentocht 2023 – Ruud Bakker 

Ruim 10 jaar organiseren we vanuit TCAV een soort van collentocht. 

Het organiseren van een TCAV collentocht vergt onder andere veel tijd. Om ervoor te zorgen dat accommodatie 
en vervoer beschikbaar is moeten deze maanden tevoren worden geboekt. 
Met dit artikel in het clubblad en op de TCAV website willen we inventariseren of er voldoende belangstelling is 
voor deelname aan de TCAV collentocht 2023. 
Voor de samenstelling van de groep zou het mooi zijn als er ook dames mee gaan. 
Het evenement duurt ruim een week. De kosten bedragen, afhankelijk van de omvang van het evenement, tussen 
EURO 500,-- en EURO 600,-- 
Veel leden van TCAV hebben al een of meerdere keren deelgenomen aan de TCAV collentocht. Deelname aan de 
TCAV collentocht staat open voor alle leden van TCAV dus ongeacht je fiets kwaliteiten en fiets capaciteiten. Je 
hoeft niet perse een klimgeit te zijn om te kunnen deel te nemen aan de TCAV collentocht. Bij het organiseren van 
de TCAV collentocht houden we rekening met alle deelnemers. Informatie over de TCAV collentocht kan je bij mij 
inwinnen ook zou je bij de leden die al eerder hebben deelgenomen kunnen informeren naar de TCAV collentocht. 
Het is gebruikelijk dat voor het evenement plaats vindt er een aantal besprekingen worden gehouden. Een van de 

doelen van de besprekingen is dat deelnemers op democratische wijze vorm kunnen geven aan het evenement. 

De besprekingen hebben ook een informatief karakter. 

De TCAV collentocht biedt een welkome variatie op de vele vlakke ritten die we in Nederland rijden. De meeste 
leden van TCAV vinden het toch ook wel leuk om doelgericht te fietsen en trainen voor een speciaal evenement. 
TCAV leden die willen deelnemen aan de TCAV collentocht 2023 kunnen zich aanmelden bij Ruud Bakker. 
Telefoonnummers: 072 5126591 mobiel 0682570004 e-mail adres: bow.bakker@upcmail.nl  

Aanmeldingen graag kenbaar maken voor eind februari 2023. 

  

mailto:bow.bakker@upcmail.nl
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Veiligheidspunten opgeven bij organisatie toertocht 
Toertochten zijn voor veel wielersporters een prachtige manier om van onze mooie sport te 
genieten. De NTFU is dan ook bijzonder blij met de bijdrage die toertochtorganisatoren leveren 
aan het organiseren van toertocht(en). Om ook in de toekomst alles in goede banen te blijven 
leiden, vraagt dit extra aandacht op het gebied van veiligheid en aansprakelijkheid. Vanwege een 
wijziging in de aansprakelijkheidsverzekering via de NTFU is het voor toertochten die vanaf 1 
februari 2023 plaatsvinden noodzakelijk om een aantal zaken te registreren. 

Dit gaat er veranderen 
Om meer veiligheid te garanderen bij toertochten en daarmee aansprakelijkheidsstellingen door 
deelnemers op afstand te kunnen houden, vindt er een verandering plaats in de polis van de 
aansprakelijkheidsverzekering voor clubs en organisatoren. Van elke organisator wordt verwacht dat zij 
een aantal zaken inregelen betreffende de veiligheid van deelnemers. Welke stappen dat zijn, leggen we 
hieronder uit. Van bijna alle organisatoren weten we dat ze onderstaande stappen nu ook al doorlopen, 
als onderdeel van de bestaande richtlijnen voor toertochten. 

Dit vragen we van jou 
Om te voldoen aan de poliswijziging, vragen we je om voor elke toertocht die vanaf 1 februari 2023 
plaatsvindt, de volgende stappen te doorlopen. 

1. Stel per toertocht een veiligheidscoördinator aan en leg vast wie dit is. 
2. Markeer gevaarlijke punten, obstakels, punten waar een verkeersregelaar of waarschuwingsbord 

nodig is op de routes van je toertocht. 
3. Controleer de routes ook vlak voor de toertocht nog extra op gevaarlijke punten en situaties. 

Voor punt 1 en 2 stelt de NTFU een digitale tool beschikbaar om dit te registreren. Via deze digitale tool 
leg je eenvoudig vast wie de veiligheidscoördinator is en op welke punten op de route extra aandacht 
nodig is. De digitale tool is op de vertrouwde locatie te vinden: 'Mijn tochten' op NTFU.nl. Als je op deze 
pagina bent, kies je de betreffende tocht en klik je vervolgens op het kopje ‘veiligheidspunten’ om aan de 
slag te gaan. 

Aan de slag 
Bovenstaande stappen zijn eenvoudig te doorlopen met behulp van dit stappenplan. Wil je meer weten 
over de veiligheid bij toertochten? In het kenniscentrum is een speciale pagina ingericht met 
aandachtspunten rondom de veiligheid bij je toertocht. 

De veiligheidscoördinator 
De veiligheidscoördinator is vooraf en tijdens de tocht het aanspreekpunt voor zaken rondom veiligheid. 
Hij/zij neemt de leiding in het inventariseren van gevaarlijke situaties en zorgt dat er een passende 
oplossing komt, zowel in de voorbereiding van de tocht als op de dag zelf. 

Samen veilig richting de toekomst 
Samen met alle toertochtorganisatoren willen we werken aan de veiligheid van deelnemers aan alle 
toertochten. Daarnaast willen we ons ook sterk maken voor de positie van elke organisator en kwesties 
rondom aansprakelijkheid voorkomen. De NTFU wil op deze manier helpen de verantwoordelijkheid 
goed in te regelen. Mochten zich desondanks toch kwesties voordoen bij jouw toertocht, dan kun je als 
organisator uiteraard altijd terugvallen op de aansprakelijkheidsverzekering van de NTFU. 

Vragen? We staan voor je klaar! 
Heb je vragen over veiligheid bij je toertocht en het registreren van veiligheidspunten? Team 
verenigingsondersteuning staat voor je klaar via verenigingen@ntfu.nl of via 0318 - 58 13 00. 

 

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-NC-ND 

http://www.ntfu.nl/tochtorganisatoren/mijn-tochten
https://www.ntfu.nl/images/_algemeen/2023_stappenplan%20veiligheidspunten.pdf
https://www.ntfu.nl/kenniscentrum/toertochten/veiligheid
mailto:verenigingen@ntfu.nl
tel:%200318%20581300
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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 2023 
   12 februari   Hans Korsman 

   12 februari   Gerard Meereboer 

   15 februari   Frans Looijensteijn 

   17 februari   Sander Meijer 

   19 februari   Peter Does 

   20 februari   Robert Boek 

 

Verjaardagen maart 2023 
   07 maart   Ruud Bakker 

   10 maart   Jan Kuijper 

   13 maart   Wim Westphal 

   24 maart   Nico Kuilboer 
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                              Ir v/d Banstraat 14 Petten 

             T: 0226-381367, E: info@beukersbikecentre.nl 

                              www.beukersbikecentre.nl 

 

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 
 

A Bike Behind The “Dijk” 
 

Van Ostadestraat 264 

1816 JG Alkmaar 

Tel. 072-5155740 

http://www.beukersbikecentre.nl/

