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    39e jaargang nr 5 
    Juni/juli 2018 

 
 

  
 
 
  
            
 
 
 
           Zaterdag 2 juni – 8 uur 
           Rondje Muiden/Naarden 120/165 km 
           Zaterdag 9 juni – 8 uur 
           Rit elders – Gorredijk (zie pag. 8) 

           Zaterdag 16 juni – 6.15 uur 
           Rondje Stavoren (Ranzijn) 165 km 
           Enkhuizertocht 110 km – 8 uur  
           Zaterdag 30 juni – 8 uur 
           Wieringertocht – 130 km 
            
 
 

 
 
 
 
 

Alcmaria Victrix in het hartje van Noord-Holland voor gezellig fietsen! 
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 39e Jaargang nr 5, juni/juli 2018 
Erelid: W. Leemburg 
Het Bestuur: 

VOORZITTER SECRETARIAAT PENNINGMEESTER 

Hans Bos 
 J 
 

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 
Clubhuis   : Kantine Sportpaleis, Terborchlaan 200, 1816 LE Alkmaar, tel.nr 072-5155222 
Bank   : RABO bank IBAN:  NL87 RABO 0376 4232 85 
Website / Email : www.tcav.nl / tcav.bestuur@gmail.com 
Webbeheerder : Sander Meijer 
Lief en Leed  : Truus de Maaré, truusdm@quicknet.nl, tel nr: 072-5092746. 
Redactie   : Jack Narold , tel.nr 06-31780394 
Ledenadministratie : tel.nr 06-14898935, sander.meijer@gmail.com 

Aanmelden nieuw lid: Download het aanmeldformulier vanaf de website en stuur  

                                     deze dan naar Sander Meijer van de ledenadministratie.    

Afmelden lidmaatschap: alleen schriftelijk bij de ledenadministratie voor 31 

december iedere jaargang. 

 

Kopy maand juni inleveren voor 20 juni 2018 
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; 
 aanmelden bij de redactie 

Contributie 2018 
Hoofdlidmaatschap (incl. NTFU) : € 56,00 per jaar 
Elk volgend gezinslid   : € 41,00 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! 

Lid worden? 
Bel de leden-
administratie  
06-14898935 

Secretariaat  
072- 

5616462 

http://www.tcav.nl/
mailto:truusdm@quicknet.nl
mailto:sander.meijer@gmail.com
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Stukje van de voorzitter – Hans 
 

Na een aantal mooie dagen in april viel het zo maar weer tegen. De Oranjetocht met druiliger weer vlak 

na vertrek, had desondanks nog een behoorlijke opkomst en viel het uiteindelijk op de laatste 10 km na 

erg mee. Maar daarna waren eindelijk de weergoden ons eens gezind. 
Stralend mooi weer bij alle geplande tochten, het kon haast niet mooier en redelijk goede opkomsten, 

alleen kwam wel de vraag naar voren of we er niet goed aan doen om bij lange tochten twee stops er in 

te plannen, dit is iets om in de komende TC overleg te bespreken. 

Helaas waren er maar drie deelnemers voor de weer in het leven geroepen tochten Elders, iets wat ons 

toch wel bevreemd, daar een paar weken later Leen Jonker op een woensdag wel 10 man mee krijgt 

voor een route in Friesland. We zijn benieuwd of bij de volgende elders meer belangstelling is, zo niet 

dan kan het beter van de agenda af. 

Ook hebben we de pasavond bij AGU achter de rug, de eerste ging volledig de mist in door een 

behoorlijke fout in de agenda van de vertegenwoordiger van AGU. Daarvoor heeft hij zo wel 

schriftelijk als op de tweede avond persoonlijk zijn excuses voor aangeboden. 

Zo'n circa 30 leden kwamen opdagen en onder het genot van een kopje koffie werd er heel wat gepast 

en besteld en hebben we ook wat inzage gekregen van welke maten Theo Evers wat meer of minder in 

voorraad moet nemen. De levertijd zal ongeveer 8 weken bedragen, de kleding zal dan bij Theo Evers 

kunnen worden afgehaald. 

Theo heeft een rijwielzaak in het winkelcentrum van Hoefplan en is bijna 6 dagen in de week open. U 

krijgt tzt een mailtje als de kleding bij Theo is binnen gekomen. 

Voor de komende maand weer diverse leuke tochten o.a. Naarden 165 km ( C ploeg Muiden 120 km ).  

Een week later staat de 2de rit Elders op het programma dit keer naar Gorredijk zie verdere info 

clubblad. 

Op 16 juni het Rondje Stavoren vertrek vanaf Ranzijn 6.15. Voor degene die mee gaan zit een leuk 

retourtje Enkhuizen circa 110 km in vat. En op de laatste zaterdag 30 juni weer het vertrouwde Rondje 

Wieringen van Peter de Laat 130 km. 

Zie voor vertrektijden in het clubblad op de website of op de daarop ook geplaatste 

toerkalender. 

Ook nog komende maand de Alpentocht, er schijnt nog plaatsje over te zijn, info bij Ruud Bakker.  

De gereserveerde kamers betreffende de driedaagse zijn vol geboekt, het is alleen nog mogelijk om 

mee te gaan als het hotel nog kamers beschikbaar heeft. 

Allemaal weer veel fietsplezier. 

Namens het bestuur. 
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De zomer in aantocht - Truus 
 

Wat een prachtige zonnige dagen hebben we al gehad. En hopelijk volgt er nog veel meer. Ongemerkt 

zitten we alweer halverwege de meimaand. Over een week of vijf hebben we alweer de langste dag. 

De tijd gaat snel. En ik geloof dat dat wel voor iedereen geldt. 

Afgelopen week kwam ik Vok Bakker tegen op de elektrische fiets. Heerlijk om te zien dat hij weer 

kan fietsen. Pieter van de Terp is ook al weer gesignaleerd op de racefiets. Allemaal mooie berichten. 

Afgelopen zondag zijn wij met de zondaggroep mee gegaan. Helaas, toen we eenmaal bij restaurant 

Twaalfmaat aangekomen waren, werd er in overleg met de fietsers besloten om deze keer de koffie 

maar over te slaan. Er werd regen verwacht. Nu die regen kwam wel, maar was niet heel veel. Wij 

kwamen dus niet erg nat thuis. Maar afijn, we hadden gefietst. 

Over de tochten die zaterdag en woensdag worden gefietst kan ik niets vertellen aangezien we daar 

niet zoveel meer mee fietsen. De afstanden worden mij te lang, merk goed dat we ouder worden. Plus 

dat ik ook de zomer door op de ATB blijf fietsen. 

Komend weekend is het Pinksteren en gaan er misschien weer wat clubleden de 11 stedentocht fietsen. 

De weersvoorspelling is goed voor die dag. Willem heeft dit keer een vroege starttijd dus die gaat er 

naar toe. Zondag heen, één nachtje in de tent slapen en dan vroeg van start. Het is daar altijd heel 

gezellig op het voetbalveld, (omgebouwd tot camping voor die dagen). En dan na de tocht weer naar 

huis. Wens jullie allemaal een heel goed fietsseizoen toe met heel veel mooie zonnige dagen. 

 

Toerprogramma    Juni  2018    

DATUM NAAM VAN DE TOCHT SOORT AFSTAND STARTTIJD STEMPELTAFEL 

ZA 02 RONDJE MUIDEN GT 110 KM 8.00  Jan Dekker 

ZA 02 RONDJE NAARDEN GT 180 KM 8.00 Robert/Willem/ Hans Bos 

ZO 03 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00 Cees / Peter 

ZA 09 RIT ELDERS (fietsturfroute Gorredijk) GT NTB NTB Zie info clubblad 

ZO 10 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00 Cees / Peter 

ZA 16 RONDJE STAVOREN (start bij Ranzijn) GT 165 KM 6.15 Robert 

ZA 16 ENKHUIZERTOCHT GT 110 KM 8.00 Hans Bos 

ZO 17 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00 Cees / Peter 

ZO 24 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00 Cees / Peter 

ZA 30 WIERINGERTOCHT GT 140 KM 8.00 Peter de Laat 

  

 

Toerprogramma    Juli  2018  

DATUM NAAM VAN DE TOCHT SOORT AFSTAND STARTTIJD STEMPELTAFEL 

ZO 01 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00 Cees / Peter 

ZO 08 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00 Cees / Peter 

ZA 14 Aart Slegh Tocht + Pontkosten GT 170 KM 7.45 Peter Does  

ZO 15 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00 Cees / Peter 

ZO 22 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00 Cees / Peter 

ZA 28 HAARZUILENSTOCHT GT 160 KM 8.00 Robert Makkus  / Willem T 

ZO 29 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00 Cees / Peter 
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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 

Bekend adres, Bekend gezicht….John staat weer als vanouds voor u klaar! 

Zilverstraat 6 
1811 DH ALKMAAR 
Tel. 072-5823247 
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Privacy Statement 
1) 

Toerclub Alcmaria Victrix beheert een aantal persoonsgegevens van zijn leden. In dit Privacy 

Statement geven we informatie over hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens.  

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 

persoonsgegevens. Toerclub Alcmaria Victix houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en 

regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat 

wij in ieder geval: 

• uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement. 

• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal 

nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 

• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van 

uw persoonsgegevens. 

• passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging 

van de persoonsgegevens gewaarborgd is. 

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering 

van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 

• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en 

deze respecteren. Als Toerclub Alcmaria Victix zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking 

van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy statement, of in 

algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via een mail 

aan email adres  

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?  

Uw persoonsgegevens worden door Toerclub Alcmaria Victix verwerkt ten behoeve van de volgende 

doeleinden: Ledenadministratie en financiële administratie alsmede het versturen van clubblad, 

nieuwsbrieven en uitnodigingen. Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende 

persoonsgegevens van u vragen: - Voornaam; - Tussenvoegsel; - Achternaam; - E-mailadres: - IBAN 

nummer;-adresgegevens;-telefoonnummer;-geboortedatum 

 

Verstrekking aan derden  

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is 

voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Op dit moment maakt Toerclub Alcmaria 

Victix gebruik van de navolgende derde: NTFU. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan 

andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons 

opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze 

gegevens af te geven. 

 

Minderjarigen  

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) 

indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke 

vertegenwoordiger. 

 

Bewaartermijn  

Toerclub Alcmaria Victix bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel 

waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 
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Beveiliging  

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te 

beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen 

genomen: 

• Alle personen die namens Toerclub Alcmaria Victix van uw gegevens kennis kunnen nemen, 

zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; 

• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 

technische incidenten; 

• De gegevens zijn alleen lokaal opgeslagen; 

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 

• Onze bestuurs- en commissieleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens. 

 

Rechten omtrent uw gegevens  

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van u hebben. 

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) 

door ons of door een van onze verwerkers. Ook hebt u het recht de door u verstrekte gegevens door 

ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. 

 

Klachten  

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan 

vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij 

de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u 

naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons 

op! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORTSWEAR DE GROOT 
Schuit 16D 

1724 BD Oudkarspel 
 

www.sportsweardegroot.nl  

info@sportsweardegroot.nl  

0226-750810 
06-27621924 

http://www.sportsweardegroot.nl/
mailto:info@sportsweardegroot.nl
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Met Alcmaria Victrix naar de Fietsturfroute op 9 juni in Gorredijk    
Een prachtige fietstocht langs mooie plekjes in zuidoost Friesland. Het unieke van de Fietsturfroute 

zijn de lussen. Na elke lus kom je weer bij het startpunt in Gorredijk. Bij de start- finish is een 

verzorgingspost ingericht waar je je weer kunt opladen voor de volgende lus. Door deze 3 lussen zijn 

er maar liefst 7 mogelijkheden/afstanden te fietsen! 

Lus 1 is 40 km, lus 2 is 60 km en de 3e lus is 50 km. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om 7 

verschillende afstanden te fietsen, 40 km, 50 km, 60 km, 90 km, 100 km, 110 km en 150 km. Bepaal 

zelf welke volgorde je fietst. De route is duidelijk aangegeven met routepijlen. Tevens ontvang je bij 

de inschrijving een gedrukt exemplaar. Ook zijn er GPS bestanden beschikbaar. 

Wij hebben de starttijd verruimd. Er kan nu worden gestart tussen 08.00 uur en 14.00 uur. Let op, zorg 

er wel voor dat je om 17.00 uur binnen bent want daarna sluit de toertocht. 

Wil je graag mee geef je op bij Ruud Bakker baker5@upcmail.nl 

Telefoon 072-5126591. 

 

 
 

           Victorie wielsets handgespaakt 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 juni 2018 
07 juni   Frans van der Heijden 
10 juni   Ton Houtenbos 
13 juni   Gerard Hulsteijn 
23 juni   Jan Geert v.d. Bijl 
25 juni   Ferry Ronde 
25 juni   Truus de Maare 
26 juni   Dirk de Haan 
28 juni   Hans Bos 
29 juni   Ties de Groot 
30 juni   Rinke de Hoop 
31 juni   Ronald Roos 
 

Verjaardagen juli 2018 
02 juli   Annie Peppelenbos 
03 juli   Sam Krom 
03 juli   Rob Klop 
07 juli   Cor Kliffen 
11 juli   Robert Makkus 
14 juli   Paul Burema 
17 juli   Klaas Roos 
19 juli   Jaap Molenaar 
21 juli   Vincent Dekker 
26 juli   Harold Theurer 
 

  

  

Openingstijden   

Maandag’s gesloten    

Dinsdag t/m vrijdag   

09 :00   -   19: 00   uur   

Zaterdag: 9 :3 0   -   17 : 00   uur   
  

Vondelstraat 82, 1814 AC, ALKMAAR ; 072 - 5158538   
  “TH E PLACE TO BE” voor al uw fietsen en benodigdheden 
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Mooi en goed materiaal én perfect 
afgesteld is de basis voor elke goede 

prestatie. 
Dit doen we in 2015 al ruim 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 

Van Ostadelaan 264 
1816 JG Alkmaar 

Tel. 072-5155740 

https://beukersbikecentre.nl/


   10 

 
 Theo Schilder Tweewielers; Koedijkerstraat 31;1823CR Alkmaar; Tel: 072 5112042 

 

Stap vrijblijvend even binnen. Uw Reparatie is bij ons in goede handen ! 

http://www.theoschilder.nl/home

