AGENDA
15 juni: Streetrace
25 juni: Clubtocht Racefiets

DAUWTRAPPEN
Donderdag 25 mei om 6 uur ’s ochtends stonden 24 enthousiaste ATB-ers op de Brink. Er werd gereden in 2
groepen. Jan Koster had de touwtjes in handen van de ene groep en Bianca Kuik de andere. Na een enerverende rit
stond er op de picknickplaats bij de radiotelescoop een enorm ontbijt op ons te wachten. Jan en Betsy Mulder
waren van ons allen waarschijnlijk nog het vroegst opgestaan om dit voor elkaar te krijgen. Het was geweldig!

Een aantal zette na het ontbijt koers over de heide naar huis, en enkele personen wisselden van groep, vervolgens
werd het 2e deel gereden. Deze clubtocht was mede door de prachtige weersomstandigheden een enorm succes.
__________________
Organisatie bedankt.
INPUT
Wanneer je mededelingen, nieuwtjes, agenda tips, foto’s o.i.d. hebt dan graag mailen naar:
NIEUWE CLUB KLEDING Vrijdag 26 mei heeft
de kledingcommissie
wtcruinen@gmail.com
de nieuwe kleding verstrekt. Alex Slomp heeft een groepsfoto mét de
sponsoren gemaakt. Er wordt al volop gefietst in de nieuwe kleding.
WIJZIGINGEN
Foto’s komen ook nog op de site.
Wanneer er iets verandert m.b.t. adres of email. Dan graag doorgeven. Dan blijf je de nieuwsbrieven, en mailtjes
ontvangen.
STREETRACE

Wij willen koudwatervrees wat wegnemen dat het alleen voor echte snelle fietsers bedoeld is.

ite Site: www.wtcruinen.nl
Het zal jullie niet ontgaan zijn: Aanstaande donderdag houden we onze eerste Streetrace. Als sportieve W.T.C. er is
: www.wtcruinen.nl
dit natuurlijk een prachtige uitdaging. Weet dat het niet een evenement is voor alleen echte wedstrijdrijders maar
zeker ook voor de sportieve toerrijder. De FUN staat voorop. Opgeven kan via Inschrijven.nl
Het programma is als volgt:
categorie
starttijd
wedstrijdduur
jeugd 8, 9 en 10 jaar
18.30 uur
± 25 min
meisjes en jongens
jeugd 11 en 12 jaar
18.30 uur
± 25 min
meisjes en jongens
jeugd 13 en 14 jaar
19.15 uur
± 45 min
meisjes en jongens
Funklasse
19.15 uur
± 45 min
dames en heren 15 jaar en ouder zonder licentie
Licentiehouders dames
20.15 uur
± 45 min
15 jaar en ouder
Licentiehouders heren
20.15 uur
± 45 min
15 jaar en ouder
INPUT
Wanneer je mededelingen, nieuwtjes, agenda tips, foto’s o.i.d. hebt dan graag mailen naar: wtcruinen@gmail.com
WIJZIGINGEN
Wanneer er iets verandert m.b.t. adres of email. Dan graag doorgeven. Dan blijf je de nieuwsbrieven, en mailtjes ontvangen.

