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         Alcmaria Victrix in het hartje van Noord-Holland voor gezellig fietsen! 
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36e Jaargang nr 3, mei 2015  
Erelid: W. Leemburg 
Het Bestuur: 
 

VOORZITTER SECRETARIAAT PENNINGMEESTER 

Hans Bos 
 J 
 

Sander Meijer Anjo Douma (tijdelijk opvolger) 

Justus van Effenstraat 62 
 
 
! 
 

Willem de Zwijgerlaan 136 Corfstraat 19 

1813 KW Alkmaar 1814 KG Alkmaar 1814 HT Alkmaar 

072-5400648 06-14898935 072-5122929 

j.hansbos@live.nl sander.meijer@gmail.com adouma@xs4all.nlnl 

 
Toercommissie : Sander Meijer / Piet-Hein Horsten, 072-5896191 
Clubhuis   : Kantine Sportpaleis, Terborchlaan 200, 1816 LE Alkmaar, 072-5155222 
Bank   : RABO bank, 37 64 23 285 / IBAN: NL87 RABO 0376 4232 85 
Website / Email : www.tcav.nl / postbus@tcav.nl 
Webbeheerder : Ronald Mallant 
Lief en Leed  : Truus de Maaré, t.demaare@gmail.com, Tel nr: 072-5092746. 
Redactie   : Jack Narold , tel.nr 06-31780394 
In verband met het opzeggen van Willem de Vroomen die per 1 juni het 
penningmeesterschap wil beeindigen volgt Anjo Douma hem tijdelijk op! 
 

Kopie inleveren voor de maand juni voor 29 mei 2015 
Inleveradressen 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; aanmelden bij de redactie 
 

Contributie 2015 
Hoofdlidmaatschap (incl. NTFU) : € 46,00 per jaar 
Elk volgend gezinslid   : € 30,00 per jaar 
NTFU lid bij andere vereniging  : € 20,00 per jaar 
Jeugdleden t/m 17 jaar   : € 22,50 per jaar 
Aanmelden nieuwe leden: zie de website en download het inschrijfformulier of bel de ledenadministratie 

 
Kijk regelmatig op onze website/forum voor de actuele informatie van dit moment en 
bij twijfel over het doorgaan van de tocht!! 

 

Lid worden? 
Bel de leden-
administratie 
072-5092746 

Secretariaat  
072- 5616462 

http://www.tcav.nl/
mailto:t.demaare@gmail.com
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://nl.dreamstime.com/stock-illustratie-kalender-met-illustratie-van-stadsstraat-image45722965&ei=XakAVcOYIIeBPe3mgaAH&psig=AFQjCNE3IR2-zCEJeV1uPgTU9iDqqTVpBw&ust=1426193095128864
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Van het bestuur 
 

Nieuwe afspraken en nieuwe bestuursleden voor de TC Alcmaria Victrix 

 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering bleek het moeilijk nieuwe bestuursleden te vinden. Anjo Douma bood zich 
aan om met de leden een aantal bijeenkomsten te houden om zo met elkaar tot een plan en meer betrokkenheid te 

komen. Tijdens een bijzondere leden vergadering presenteerde Anjo namens deze werkgroep een plan onder de titel 

“Meefietsen is ook Meedoen” 

 
De belangrijkste kenmerken van het nieuwe plan? 

- Iedereen doet wat 

- we laten het niet alleen over aan het bestuur, het werk vindt plaats in  werkgroepen onder leiding van een 

bestuurlijk coördinator. Dat ontlast het bestuur en verbetert de communicatie 

- Voor de twee hoofdknelpunten: een goed toerprogramma en de communicatie zijn twee werkgroepen 
ingesteld. 

- In de werkgroep toerprogramma zitten de wegkapiteins van de diverse fietsgroepen op de woensdag, zaterdag 

en zondag, de eigenaren van de tocht, degenen die de meerdaagse tochten organiseren,  en de registrator van 
het kilometer rijden. Deze zetten met elkaar het jaarprogramma toertochten op en evalueren  het programma 

en de gemaakte onderlinge afspraken. 

- De belangrijkste afspraken over de toertochten zijn de volgende 

 Rijden in verschillende snelheden en groepen wordt geaccepteerd als normaal verschijnsel 

 We vertrekken gezamenlijk, houden de uitgezette routes aan, de snelle groep mag een lus maken, maar we 

komen mini of meer gelijktijdig  weer op dezelfde koffiestop aan. 

 2 x per jaar (openings- en sluitingsrit) is er een clubtocht waaraan iedereen deelneemt 

 Wegkapiteins sturen hun groep aan en handhaven de onderling gemaakte afspraken 

 Iedere tocht komt in de GPS, zodat iedere groep beschikt over de uitgezette route 

 Uitgezette clubtochten komen ook op de site. 

- Er komt een werkgroep communicatie waarin zitting hebben de beheerder van de web site, de verzorger van 
het clubnieuws, iemand die geïnteresseerd is in het werven van nieuwe doelgroepen en degene die 

persberichten over toertochten verzorgd. Zij spreken met elkaar de publicaties naar buiten toe door en komen 

ca. 4x per jaar bij elkaar. Verder kan veel digitaal uitgewisseld worden bv over de inhoud van de nieuwsbrief. 

Deze werkgroep verzorgt informatie niet alleen van bovenaf, maar ook vanuit de leden. 

- Er is een aparte ledenadministrateur, die mutaties, opvang en introductie van nieuwe leden verzorgt. 

- Het bestuur zorgt er voor dat al deze functies ook gaan werken en let verder op financiën, verbinding tussen 
diverse werkgroepen en leden, bemiddeling bij meningsverschillen en bestuurlijke continuïteit. e.d. 

 

Voor het nieuwe plan willen zich een groot aantal leden inzetten: 
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Werkgroep toerprogramma: 
Piet Hein Horsten (bestuurlijk coördinator, Rob Klop, Hans Bos, Peter de Laat, Cees Bleijendaal, Peter Bras, Ruud 

Bakker, Anton van Nimwegen, Willem de Maaree, Robert Boek, Robbert Makkes en Peter Does, Sander Meijer 

 

Werkgroep Communicatie 
Sander Meijer (bestuurlijk coördinator), Jack Narold, Klaas Roos, Ronald Malland en Willem Tolman 

 

Ledenadministratie 
Truus de Maaré 

 

Bestuur 
Hans Bos, Sander Meijer, Piet Hein Horsten, Anjo Douma (tijdelijk opvolger, dus nog één functie vacant)! 

 

Adviseurs 
Wim Westphal en Anjo Douma. Deze praten ook namens de toerclub met de wielervereniging over mogelijke 

samenwerkingsvormen eventueel zelfs fusie. Het gaat hier om het inventariseren van mogelijkheden, voor- en 
nadelen, het  behoud van het eigene van toerfietsen en het stimuleren van het fietsen in het algemeen. De conclusie 

zullen aan de ledenvergadering van februari ter besluitvorming worden voorgelegd. 

 
Het mooie weer komt eraan! – Truus de Maaré 

Vanmorgen met de zondaggroep heerlijk een rondje gefietst. Er waren best veel mensen komen fietsen terwijl ik in de 

veronderstelling was dat er niet zo’n grote opkomst zou zijn. Gisteren was namelijk het rondje Noordkop. Al gauw 

hoorde wij in de kantine dat daar toch ook veel fietsers op af gekomen waren. Maar ze troffen het slecht. Er viel best 
veel regen en de wind trok aan. Op de terug weg vanuit Den Helder werd het erg zwaar. Tegen de wind in beulen. Rob 

vertelde dat hij op een gegeven moment (al dicht bij huis) de kop over moest geven. Nu, dat zegt toch héél wat. Aart 

ging van schrik niet fietsen op zondag want die had zulke moeie benen van al die tegenwind.   

Gelukkig ging het op deze zondag beter. Koffie in Wijk aan Zee waar Peter een goeie tent,  De Zon  had gevonden . 
Van te voren gebeld en de koffie stond voor ons klaar. Dat was heerlijk. En de zon scheen volop. 

Er was nog een tocht pas geleden. De lentetocht gemaakt door Robert Boek. Een mooie tocht die vanuit Alkmaar over 

Koedijk ging waar we twee vlotbruggen over gingen. 
Door de polder over de Schapenlaan richting Schoorl. Vandaar over de achterweg naar Camperduin en door de duinen 

naar Bergen aan Zee. Terug naar de Fransman en vanuit daar naar Johanneshof in Bakkum waar we koffie dronken. 

Helaas ging het ook deze dag regenen. Willem en ik hadden afgesproken als het ging regenen vóór de koffie dan 

zouden we na de koffie de kortste route naar huis nemen. Maar dan heb je weer van die mannetjes met een GPS en 
dan kijken ze naar buienradar en blijkt het vanaf de koffiestop niet meer te gaan regenen. 

Dus toch maar weer verder gefietst. Nu met Anton en Rob aan kop. Langs het Alkmaarder meer terug. De route werd 

een klein beetje ingekort want inmiddels was er toch af en toe wat miezer. Toch voldaan dat we niet gestopt waren 
halverwege,en dat we mee verder zijn gefietst op deze mooie route. 

Nu is komende zaterdag de Weespertocht en ook de ronde van Noord Holland. Willem en ik zullen daar niet bij 

aanwezig zijn aangezien we vrijdag met een groepje naar Bennekom fietsen. Daar blijven we dan tot maandag en 
fietsen in twee dagen met zijn tweeën weer huiswaarts. 

  

Nu rest mij om nog even te vertellen dat 4 april Piet Duin  zijn vrouw plotseling is overleden.(aorta). Ze was net 80 

jaar geworden. 
En nu nogmaals de vraag, als er ziek of zeer is meld het dan even dan kan ik daar op reageren.  

 

Hoorde vandaag van iemand die een hersenbloeding had gehad al in augustus vorig jaar en 4 maanden in de rolstoel 
had gezeten. Fietste vandaag gelukkig weer mee, dus is goed hersteld.  
Maar vanuit de club had ik beslist wel even willen reageren. Dus mensen denk 

er even aan als er iets te melden is. Mag natuurlijk ook iets leuks zijn. Zoals 
b.v. Piet Hein die weer opa is geworden van een kleinzoon. 

  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.topnews.in/health/files/baby-smile.jpg&imgrefurl=http://baby.linklib.nl/&docid=PsqjlH8JJkfFEM&tbnid=cw7pNid0sXENPM:&w=425&h=282&ei=sMJIVYnwFcnaaKXegbgC&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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Toer de Weesp – Klaas Roos 
Zaterdag 18 april, oftewel de dag van de Ronde van Noord-Holland. Voor degenen die daar geen 16 euro voor over 

hebben, verzorgt TCAV een clubrit naar Weesp. De route vermijdt zoveel mogelijk het parcours van de Ronde. Om 

08.30 uur stonden 10 mannen en 1 vrouw klaar voor het vertrek op het Geert Groteplein. Het was nog wel wat frisjes, 
maar het uitbundig schijnende zonnetje maakte veel goed. Ik had gedacht dat we de hele heenweg voor de wind 

zouden hebben. Dat was niet het geval, ongeveer de helft was schuin tegen. Voor de eerste keer dit seizoen richting 

het Waterland.  

De Overleek is en blijft een heel mooi stukje. Het water in de sloten staat daar bijna even hoog als de weg. Na de 
Overleek komt Broek in Waterland, waar we altijd langs het mooie Haventje rijden. Ik dacht er al te zijn en wilde te 

vroeg naar links, terwijl Rob Klop –zoals het hoort- gewoon rechtdoor ging. Na even tegen elkaar aan geschurkt te 

hebben vond ik gelukkig zonder schade het goede spoor weer terug. Ik neem mijn routes op met Sports Tracker en 
toen ik het terugkeek kon ik precies mijn ongelukkige manoeuvre zien. 

 

Van de schrik weer bekomen door richting Amsterdam. Het schapendijkje 
richting Muiden was redelijk schoon deze keer. Kennelijk hebben ze de schapen 

van de winter opgevoed en geleerd om naast het pad te schijten. Wel zo prettig 

voor ons. De brug bij Ome Ko in Muiden was eens een keer niet open en we 

konden vlot door. Na Muiden beland je in de zandwoestijn van de nieuwe A1. 
Daar zig-zag je door heen om vervolgens het weggetje langs de Vecht op te 

pakken voor het laatste stukje richting de koffie bij ’t Heertje. Zoals bekend zijn 

de appelpunten en de slagroom van het formaat XXL. Jammer genoeg was het 
net even te fris om op het terras te zitten. Na Weesp eerst naar Driemond, waar 

ze een enorme ereboog voor ons hadden gebouwd met “Welkom in Driemond”. 

Doen ze daar ieder jaar tijdens de Weesptoer en het blijft leuk.  
 

Via het riviertje de Gaasp en het Amsterdam-Rijnkanaal naar Amsterdam. Daar voelde ik de benen minder worden en 

heb de kop overgedaan aan Jan Dekker. Meestal hebben we het pontje van Landsmeer, maar nu eens een keer die van 

Ilpendam. Kost 70 eurocent, maar dan heb je ook wat.  
Een pontjesbaas die het autoverkeer stilzet en de slagboom 

voor je opendoet. Aan boord voor de zeer vermoeiden twee 

luxe zetels. Vervolgens parkeert de kapitein de pont met een 
klap aan de overkant. Daarna voerde de route door het 

Ilperveld en de Wormer naar Het Kalf bij Zaandam. Daar 

moesten we een stukje het parcours van de ronde volgen. 

Een eenzame ronderenner dacht slim te wezen en pikte aan. 
Pas bij Wormerveer kwam hij er achter dat hij niet helemaal 

goed ging. Ben benieuwd waar hij nu rijdt. Bij het pontje 

van Akersloot aangekomen vonden Jan Dekker en Cees 
Jansen het welletjes. Zij gingen lekker voor het windje 

richting Castricum. Nadat Nico Kuilboer de kop had 

overgepakt kwamen we tegen half drie weer in Alkmaar 
aan. Mooi ritje gehad. 

 
 

Vette pech – Yolanda Kramer 
Wat weer mijn eerste toerrit met TCAV moest worden vanochtend liep toch even anders.  

Ik was er helemaal klaar voor met hapje en drankje bij me liep ik naar de garage waar ik mijn racefiets keurig 

opgehangen na de vorige rit, van de haak wilde pakken. Nee hè, achterband volledig plat? Niet nu, niet vandaag. :( 
Wat nu, hoeveel tijd heb ik nog?  

Ik heb pas 1 x eerder een achterband vervangen.  

Altijd lastig met die ketting. Mijn hersenen gaan snel. Bert zijn fiets een optie?  

Stuur veel te laag, te hard herenzadel en de verkeerde pedalen erop. Niet dus! 
Rustig blijven en aan de slag. Paar keer goed meegekeken dus het moet lukken maar zo snel 

als Nico Kuilboer het doet gaat hem niet worden. Remblokjes los,Wiel eruit, even prutsen 

bij de ketting, gelukt maar wel zwarte vingers ondanks het doekje. 
Binnenband eruit gaat ook goed en deze een rotslinger de garage in gegeven, moet toch mijn 

frustratie kwijt ;) Ff checken op scherpe dingen in de buitenband want ik wil wel in een keer 

weg kunnen rijden. 
Nieuwe binnenband lag al klaar, beetje lucht erin en hupsakee het gaat zowaar in een keer goed. Nu nog op de juiste 
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Bar brengen. Schoenen aan en helm op de zwarte vingers en het hijgen van het pompen neem ik op de kop toe als ik 

maar op tijd ben! 1 minuut voor half 9 trek ik de garagedeur achter mij dicht en haast mij naar het vertrekpunt bij de 
wielerbaan. Weet ook wel dat het vergeefse moeite is maar toch.. Ik wil zo graag. 

Ik ben de Bergermeer nog niet uit of er komt een tornado aan het blijkt Hans, de A 

ploeg, en zijn snelle volgers te zijn. Ik riep nog; "Goedemorgen" maar kon zo snel 

mijn stuur niet keren en ze gingen me toch veel te hard. Nu maar hopen dat de 
tweede groep er ook achter aan komt. Deze rijden iets rustiger. Niet dus ! 

Alternatief snel in werking gezet, ik ga onder de fietstunnel de Bergerweg op 

misschien gaat de tweede groep via Bergen naar de kust en kan ik daarbij 
aansluiten! 

Helaas Pindakaas, dit wordt een ochtend op eigen kracht via Schoorl naar 

Camperduin (op de foto gezet door een mede genieter van het nieuwe strand, kan 
je doen als je alleen bent ;)) .  

 

Via Petten, tegen de wind langs de dijk, naar  Callantsoog. Snel 1 "bakkie" (voor een 

tweede had ik te kort km's gemaakt) bij Fred van Iegewies en terug naar Schagerbrug 
om zo via de Westfriese Omringdijk weer bij Krabbedam uit te komen en via Koedijk naar huis. Op de dijk bij 

Schagerbrug zag ik al 2 wielrenners op zo'n 400 meter voor me fietsen dus ik had een richtpunt en ik kwam in een goede 

cadans met een lekker tempo 30/32 zodat ik ook nog van mijn omgeving kon genieten. Wat is dat toch een prachtig stuk 
om te fietsen maar je moet wel de wind gunstig hebben. In een van die kwelders zaten wel 50 witte zwanen die met hun 

kop allemaal dezelfde kant op keken. Dat zijn zo van die momenten, heerlijk.... 

Ondertussen kwamen die mannen maar niet dichterbij maar de afstand werd ook niet groter. Gaat lekker, gewoon 
volhouden, benen ontspannen , soepele tred blijven draaien het is tenslotte pas mijn tweede rit dit jaar. Bij Schoorldam 

merk ik dat de afstand kleiner is geworden maar ga ik het nog dichten voordat ik in Alkmaar ben?  

Af en toe schiet ik toch nog naar de 33/34 km p/u toe en dan bij de Koedijker vlotbrug ben ik bij ze.  

Wat heerlijk om een richtpunt te hebben als je alleen fietst :) 

 
Fietssponsortocht 2015 

Clubkas spekken. 

In onze omgeving zijn honderden verschillende verenigingen en stichtingen actief. Het is uiteraard niet mogelijk alle 
partijen individueel te ondersteunen. Daarom organiseren wij de Rabobank Fietssponsortocht: een sportief 

evenement waarmee we willen laten zien dat we 

het verenigingsleven in de breedte een warm hart 
toedragen. Door deelname aan de Rabobank 

Fietssponsortocht kan een bijdrage voor de 

clubkas worden verdiend. De tocht vindt plaats 

op 6 juni 2015. Met de hele groep. Elke 
vereniging of stichting kan zich met één groep 

van minimaal 2 en maximaal 10 personen inschrijven. Alle deelnemers krijgen bij de start een tasje met wat drinken 

en de route. Voor elke persoon die de tocht voltooit, maken wij € 30,- naar de clubkas over. De maximum bijdrage 
voor de clubkas kan dus oplopen tot € 300,- per vereniging/stichting. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen uitsluitend 

deelnemen (zelfstandig fietsen) onder begeleiding van een volwassene. Inschrijving. Vanaf 2 maart kunt u zich 

aanmelden voor Fietssponsortocht 2015. Er is hiervoor een speciale website gemaakt! 
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Prijslijst Clubkleding Toerclub 
Almaria Victrix  seizoen 2015 

   

     
     
     
     

Artikelcode Omschrijving Materiaal Prijs incl. 
btw 

 

1100.03-E Shirt korte mouw, korte rits Coolmax Extreme € 40,00  
L Meerprijs lange rits YKK € 3,65  
P Rits in achterzak YKK € 2,50  
5020.26-M Koersbroek met netbretels, zeem HT090, Manchet met Silicone Grip Powerlycra € 57,00  
5500.26-MM Koersbroek zonder bretels, zeem HT090, Manchet met Silicone Grip Powerlycra € 52,00  
5120.26-M 3/4 Koersbroek met netbretels,zeem HT090-5, Manchet met siliconegrip Powerlycra € 65,00  
5600.26-MM 3/4 Koersbroek zonder bretels,zeem HT090-5, Manchet met siliconegrip Powerlycra € 60,00  
5180.36-SM 3/4 Koersbroek met roubaix bretels,zeem HT090-5, Manchet met siliconegrip Roubaix € 65,00  
5680.36-SM 3/4 Koersbroek zonder bretels,zeem HT090-5, Manchet met siliconegrip Roubaix € 60,00  
2120,05 Herftsjas, niet winddicht PicoWinter € 51,00  
2360,83 WinterJack winddicht NoWind Light € 81,50  
2680.75-M Winterjack winddicht, manchet met duimstukken Softshell 

light/Roubaix 
€ 98,00  

3200,83 Windbreaker (Bodywarmer) Sushi/Net € 36,50  
5280,3 Lange Winterbroek zonder zeem Roubaix € 46,00  
5780,3 Lange Winterbroek zonder bretels, zonder zeem Roubaix € 42,00  
6 HT090-5 zeem in Winterbroek HT090-5 € 6,50  
9001.3-S Armstukken Zwart met siliconegrip Roubaix € 19,50  
9101.3-S Beenstukken Zwart met siliconegrip Roubaix € 23,00  

     
Prijzen zijn gebaseerd op 3 bestelmomenten per jaar met een staffel van 10 stuks. 

Losse bestellingen zijn mogelijk maar geeft een opslag van  10 euro 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 GripGrap (handschoenen, overschoenen etc.) 

en F-Lite (technische onderkleding). Voor productinfo zie sportsweardegroot.nl 
Contactgegevens: Sportswear De Groot Schuit 16D 1724 BD Oudkarspel 

www.sportsweardegroot.nl – info@sportsweardegroot.nl 

Tel. 0226-750810 of 06-27621924 

 

 
 

  

mailto:info@sportsweardegroot.nl
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Rondje Stelling 
Zaterdag 29 augustus 2015 wordt de vierde editie van het Rondje Stelling gereden. 

 
Een van de startplekken is vlakbij Fort Spijkerboor Eetcafé 't 
Verloreneind, Verloreneind 1 tussen 07.00 uur en 11.00 uur 
 
Het Rondje Stelling is een vrije fiets toertocht door natuurgebieden rond 
de stad Amsterdam. Sinds de Stelling van Amsterdam Unesco 
Werelderfgoed is geworden, heeft de vroegere verdedigingslinie dankzij 
miljoenen investeringen een nieuw gezicht gekregen dat het verkennen 
meer dan waard is. En hoe kan dat beter dan op de fiets. 
 
Het idee voor het Rondje Stelling ontstond in 2012 bij de Gemeente 
Amsterdam en vanaf die tijd een jaarlijks terugkerend evenement. Door 

het succes van deze fietstocht wordt de gebruikswaarde van dit stuk Werelderfgoed vergroot en geeft het een nieuwe 
impuls aan de recreatief aantrekkelijke groene ring rondom de stad. 
Vanuit startpunt Verloren Einde wordt onder meer verreden:  
- 170 kilometer over de gehele originele Stelling van Amsterdam met 46 forten en sluizen. 
Deze afstand is geschikt voor zeer getrainde fietsers en wielrenners. Start en finish vanuit 
Uithoorn en Westbeemster. 
- 120 kilometer blijft ten noorden van Amsterdam langs een groot aantal forten. Start en 
finish in Westbeemster. 
 

Kijk ook op de website: http://rondjestelling.nl/  
 
Voor inschrijven kan tot 23 augustus via onderstaande link: 

https://inschrijven.nl/formulier?id=2015082900462&ag=j 
 
Organisatie: 
Uithoornse Wieler Trainings Club             Kennemer Toer Club                Toerclub Alcmaria Victrix 

                                                             

Kijk ook op de website: http://rondjestelling.nl/  

 
Toerprogramma    Mei  2015 

DATUM NAAM VAN DE TOCHT SOORT AFSTAND STARTTIJD  STEMPELTAFEL 

ZA  02 DUINRANDTOCHT          (korte 

versie) 
 GT   90 KM 8.00  Piet Hein / Jack N 

ZA  02 DUINRANDT.    (Alkmaar-Wassenaar)  GT 145 KM 8.00  Jack N / Piet Hein 

ZO  03 DE   ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00  Cees / Peter 

ZO  10 DE   ZONDAGPLOEG       (moederdag) GT NTB 9.00  Cees / Peter 

ZA  16 VOORJAARSKLASSIEKER GT 160 KM 8.00   Nico Kuilboer/ ? 

ZO  17  

20   29 
DE   ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00  Cees / Peter 

MA  25 PINKSTERDAGPLOEG GT NTB 9.00  Cees / Peter 

ZO  31 DE   ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00  Cees / Peter 

 
Toerprogramma    Juni  2015 

DATUM NAAM VAN DE TOCHT SOORT AFSTAND STARTTIJD  STEMPELTAFEL 

ZA   06 MARKERWAARDTOCHT (korte versie) GT 110 KM 7.30  Rob K. / Jan Dekker 

ZA   06 MARKERWAARDTOCHT GT 180 KM 7.30  W.T./ R.Ma. 

ZO   07 DE   ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00  Cees / Peter 

ZO  14 DE   ZONDAGPLOEG           GT NTB 9.00  Cees / Peter 

ZA  20 Rondje  HAARLEMMERMEER GT 140 KM 8.00  Hans Bos / Anjo ? 

ZO  21 DE   ZONDAGPLOEG       (vaderdag)   GT NTB 9.00  Cees / Peter 

ZO   28 DE   ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00  Cees / Peter 

 

http://rondjestelling.nl/
https://inschrijven.nl/formulier?id=2015082900462&ag=j
http://rondjestelling.nl/
http://www.uwtc.nl/
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Toerprogramma    Juli  2015       

DATUM NAAM VAN DE TOCHT SOORT AFSTAND STARTTIJD  STEMPELTAFEL 

ZA   04 WIERINGERTOCHT   GT 140 KM 8.00  Peter de L. / Cees A. 

ZA   04 “TCAV   COLLENTOCHT 2015” 

(buitenland) 
GT  04 juli t/m 13 juli 2015  Ruud Bakker 

ZO   05 DE   ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00  Cees / Peter 

ZA   11 AART SLEGH TEXELtocht (+ boot)   GT 170 KM 7.45 pont Peter D. / ? 

ZO   12 DE   ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00  Cees / Peter 

ZO   19 DE   ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00  Cees / Peter 

ZO   26 DE   ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00  Cees / Peter 

 
Beste fietsvrienden en vriendinnen, 

Dit jaar, op zaterdag 5 september 2015 organiseert ons bedrijf, GEA Goedhart te Sint Maartensdijk in 

samenwerking met Stavoord6 uit Tholen voor de 3
e
 keer in successie de “Goedhart Deltatocht” 

Deze toertocht voor wielrenners, bestaat uit 3 afstanden; 85, 125 en 170km. De routes  lopen door de prachtige 
provincie Zeeland en voeren jullie (afhankelijk van de afstand) onder andere over de Krammersluizen, Brouwersdam, 

Oesterdam,  Zeelandbrug en/of Oosterscheldekering. Bijgaand vinden jullie de flyer waar de link naar de site op staat 

waar alle relevante informatie op te vinden is. 
Ook hebben wij een facebook pagina, waar regelmatig updates te vinden zijn. 

Dit jaar wordt de opbrengst van de Goedhart Deltatocht geschonken aan KIKA 

"Niets is onschuldiger dan een kind" is de reden dat Goedhart dit jaar KIKA, kinderenkankervrij gaat sponsoren.  

KiKa heeft als doel: het werven van fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van 
kinderkanker, gericht op minder pijn en strijd, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. 

Daarnaast richt KIKA zich op het geven van voorlichting.  

Voor meer informatie over dit goede doel, kijk de website van KIKA 
Ook staat de Goedhart Deltatocht vermeld op de KIKA-site: https://www.kika.nl/acties-voor-kika/ 

Schrijf zoveel mogelijk vooraf in, zodat we een goed idee hebben over wat ons te wachten staat qua deelnemers 

aantallen en er voor kunnen zorgen dat alles goed geregeld is. 
Ik hoop jullie 5 september te ontmoeten.  

Met vriendelijke groet,   Hans Traas  
 
Verjaardagen mei en juni 2015 

           01  juni Jorien Aarsen         

11 mei Leo Vermeulen      07 juni Frans van der Heijden 

12 mei Peter Bras       14 juni Ad den Ouden 
18 mei Yolanda Kramer-v. Rhoon    17 juni Miranda Reus 

16 mei Monique Andriessen     18 juni Miranda Wolterman-v. Bellen 

23 mei Wim Deelen       23 juni Jan Geert v.d. Bijl 
25 mei Roelof Wieringh      25 juni Truus de Maaré 

31 mei Karel de Boorder      25 juni Ferry de Ronde 

31 mei Annelies v. d. Land      28 juni Hans Bos 

           29 juni Ties de Groot 
           30 juni Rinke de Hoop 

 

Vergadering voor toerprogramma 2016 
Voor alle voorrijders/eigenaren van de geplande tochten willen we u op 18 mei om 19.30 uur uitnodigen om het 

toerprogramma voor volgend jaar weer compleet te maken! Ook als u een idee heeft voor een nieuwe tocht meld u aan 

bij het bestuur voor deze bijeenkomst! Bent u verhindert, bevestig dan of u de geplande tochten ook volgend jaar weer 
wilt organiseren en/of voorrijden! Bij voorbaat bedankt hiervoor! 

Jullie zijn hierbij allemaal uitgenodigd om erover te overleggen op maandagavond 18 mei aanstaande. Tijd en plaats 

zie het vetgedrukte hieronder. Voor de duidelijkheid: Een organisator("eigenaar") van een GT (GroepsTocht) hoeft 
niet per definitie ook "voor" te fietsen en wegkapitein te zijn. Als je wel een tocht wilt organiseren maar niet wilt 

voorfietsen dan is het natuurlijk wel lekker dat je vooraf al iemand als voorfietser "ingehuurd" hebt. Een aantal leden 

hebben zich daar beschikbaar voor gesteld. Zie het rijtje namen in het toerprogramma. 

 
                                               

http://www.goedhartdeltatocht.nl/
http://facebook.com/GoedhartDeltatocht
https://www.kika.nl/
https://www.kika.nl/acties-voor-kika/
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 Aan de hand van het toerprogramma van 2015 heb ik een heel globaal concept voor 2016 gemaakt. De door mij nu al 

van te voren ingedeelde tochteigenaren verzoek ik in ieder geval even naar mij toe te reageren (liefst per mail) of je 
het er wel/niet mee eens bent. En heb je andere ideeën of wensen kom dan aub naar het geplande : 

Overleg Toerprogramma 2016 

in de vergaderruimte (voorbij de toiletten) naast de sportpaleiskantine 

op maandagavond 18 mei 2015 

aanvang 19.30 uur 

 
Kilometerregistratie clubleden 2014 

 

 M/V NAAM Totaal 2014 zomer winter 

      

5 HR. AANHOLT A. VAN 455,661   

206 MV. AARSEN JORIEN 96,885 0,950  

220 HR. ADELBERG VAN 63,566   

  BAKKER R 75,173 7,308  

  BIREKOVEN R 20,151   

155 HR. BLEIJENDAAL C.H.E. 60,125   

20 HR. BOEK R. 355,992 3,950 1,900 

  BOS H. 120,324 19,247  

158 HR. BREED C. 35,891   

51 HR. DEKKER J.P. 329,048 16,272  

125 HR. DOES P. 87,460   

3 HR. DOUMA A.J. 101,834 5,100 4,100 

190  ENGELSMAN J.A. DEN 151,586 10,746  

79 HR. GROOT T. DE 182,570 8,706  

 MV HOEK M. 25,569   

 HR. HOOGSCHAGEN 60,999   

92 HR. HOOP R.R. DE 273,300 8,600  

76 HR. JANSEN J. 61,781 2,928  

252 HR. KLOP R. 71,547 6,690  

66 HR. KROM S.C. 66,884   

107 MV.  KROM-LIGHTHART LIDA 39,519   

248 HR. KUILBOER N. 317,413   

126 HR. LAAT P.N. DE 159,625   

13 MV. MAARE TRUUS DE 75,062   

 HR MAKKUS R 41,494 6,076   

251 HR. MALLANT R. 93,886   

 HR. MEEL P. VAN 61,573   

 HR. MEEREBOER G. 103,155   

177 HR. MOLENAAR J.C.A. 66,559 4,017 1,720 

255 HR. NAROLD J. 60,975  1,320 

111 HR. NIMWEGEN A.P.B. VAN 152,531   

162 HR. RAADT J.G.M. DE 123,235 8,600  

31 HR. RASCH B. 49,012 4,217  

276 HR. ROOS K. 51,214 6,031  

176 HR. SCHILDER B. 0,000   

222 HR. SCHNEIDER H. 78,246 6,232  

262 HR. SLEGH A. 156,285 7,240 1,600 

58 MV SLUIS V.-KLEEF V. M 29,670  1,000 

148 HR. THEURER H. 152,152 2,147 0,440 

 HR. TOLMAN W 13,835   

245 HR. VEER H. VAN DER 189,710 8,454  

178 HR. VINK R. 31,419   

 HR WAARD H. DE 2,000   

106 HR. ZIJL M. E. 155,122 4,666 1,220 
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Mooi en goed materiaal én perfect 
afgesteld is de basis voor elke goede 
prestatie. 
Dit doen we in 2015 al 30 jaar. 
Dus kom eens naar onze winkel en 
maak kennis met ons uitgebreide 
assortiment! 
Tot ziens in Petten 
 

A Bike Behind The “Dijk” 
Ir v/d Banstraat 14 Petten 
T: 0226-381367, E: info@beukersbikecentre.nl 
www.beukersbikecentre.nl 
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