AGENDA

1 juli onderhoud ATB Route Echten
23 juli MTB Clubtocht
20 augustus Clubtocht Race fiets

STREETRACE Donderdag 15 juni is de 1-ste Streetrace verreden. Één en al lof! Er zijn dagen dat alles mee zit, ook
deze ….. de bijna 90 enthousiaste deelnemers, het weer, het publiek, het parcours, de omroeper, de vele
vrijwilligers, de organisatie, parcoursbouwers, inschrijvers, verkeersregelaars, stewards, en ga maar door … de
Foto’s en uitslagen zijn te vinden op de site.

TIJDRIT Donderdag 22 juni stond voor het eerst een tijdrit op het WTC -programma. Hans Scholing en Jan Mulder
hadden een route uitgezet, met 4 bochten en op elke bocht een verkeersregelaar, Joop Platen, Jan de Jong,
Jentienus Slagter en Arend Jan Steenbergen. Om kwart over zeven werd er officieel afgeteld voor de start, elke
minuut vertrok iemand voor 2 ronden, dit onder leiding van Hoofdofficial Hans Scholing. Betsy Mulder en Christel
Mos hadden de stopwatch ter hand genomen en bij elke finish werd de tijd genoteerd. Het werd een zeer spannende
race, Paul Mos wist met een kleine 5 seconden Herbert de Nijs voor te blijven de top 3 eindigde met Jack Flik.
Daarna werd de duo-race in gang gezet, het werd een mooi spektakel, Andre Knol en Albert Luten waren de
winnaars van deze discipline. De volledige uitslagen en de foto’s staan binnenkort op de site.
__________________
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.
ite Site: www.wtcruinen.nl
CLUBTOCHT Zondag 25 juni stonden 13 personen bij Brinkzicht
voor een clubtocht. Jack werd groepsleider van
: www.wtcruinen.nl
een 8-tal heren; Aaldert, Roelof, Henk,Roel, Wim J., Jan B. en Richard. De route langs Diever, Wateren, Appelscha,
Fochteloërveen, Veenhuizen, Zeijen, Oudemolen. Dit 8-tal werd na 45 km een 7-tal i.v.m. klapband. Er zijn
momenten waar je beter geen uitleg over kunt geven, voor de één een vraag en de
ander een weet. Alien fietste met, Jan M., Gerard, Evert en mede navigator Bianca.
Om de route iets in te korten t.o.v. de andere groep zijn we via Hooghalen gefietst.
De pauze was bij Brinkzicht in Gasteren, hier hebben we heerlijk in de zon op het
terras gezeten voor de gebruikelijke koffie- appelgebak. De tocht werd voortgezet
naar het zuiden via Anderen, Rolde, Eldersloo, Ekehaar, Westerbork, Wijster, Leeuwte
terug. Peloton Jack had 128 km op de teller en Alien tike af op 109 km.
NIEUWE LEDEN 2 e KWARTAAL
Anniek Mos, Rene Wever, Henk Slager, Bert Bult, Karsten Kruithof, Sjoerd Bakker, Christiaan Kikkert.
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.

