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AGENDA: Zaterdag 7 oktober 1ste veldtocht georganiseerd vanuit Ruinen

CLUBTOCHT zondag 20 augustus
WTC Ruinen organiseerde vandaag een clubtocht naar het mooie Vechtdal. Bertus Dekker en Albert Luten hadden
het voorwerk verricht en een mooie route bedacht. Bijna 30 wielrenners stonden om half negen paraat. Bij droog
weer werd er vertrokken in een snelle en een minder snelle groep. De snelle groep was het grootst en vertrok met
gezwinde spoed uit Ruinen. Bertus en Albert waren erin geslaagd om weer diverse voor ons onbekende wegen en
paden te laten zien. Op één van deze paadjes ging het mis en ontstond er door gras op het pad een vervelende
valpartij die vervelende schaafwonden opleverde. Zo ging het richting de Vecht bij Oudleusen, waar we met een
klein pontje overstaken. Ook troffen we een paar echt haarspeldbochten aan. In Vilsteren werd de koffie gedronken
in een etablissement waar de penningmeester zenuwachtig van werd. Heerlijke koffie en appelgebak werd hier
genuttigd. Via Ommen ging het verder door het Vechtdal om bij Marienberg weer in Noordelijke richting te gaan. Bij
Zuidwolde kregen we het enige buitje van de tocht, het was wel een plensbuitje, dus iedereen alsnog doornat. Terug
in Ruinen had de snelle groep 125 kilometer op de teller in een gemiddelde van 31 km per uur. Ze hadden dus
lekker doorgetrapt. De langzamere groep had een 110 kilometer en gemiddeld 27 per uur. Het was een bijzonder
mooie tocht en de organisatoren worden weer hartelijk bedankt.
(tekst Wim J.)

__________________
INPUT
Wanneer je mededelingen, nieuwtjes, agenda tips, foto’s o.i.d. hebt dan graag mailen naar:
IN MEMORIAM
Op 6 augustus j.l. is Roelof Mones overleden. wtcruinen@gmail.com
Hij was jarenlang lid van WTC, toen hij gestopt is met fietsen is hij
WIJZIGINGEN
donateur geworden.
Wanneer
er vaste
iets verandert
m.b.t.
adres of email. Dan graag doorgeven. Dan blijf je de nieuwsbrieven, en mailtjes
Hij was een
waarde bij
de verkeersregelaars.
ontvangen.
Deze foto is genomen tijdens de MTB Marathon in maart 2012.
WTC heeft namens bestuur en leden een kaart gestuurd.
ite Site: www.wtcruinen.nl
: www.wtcruinen.nl
TRIATHLON
Zaterdag 2 september is er een mini triathlon georganiseerd bij Zwembad Ruinen. WTC is gevraagd om het
fietsparcours te verzorgen, zo gezegd zo gedaan. We hebben via: Voor de Broeken, Waterleusen, Anholt en de
Leeuwte een route uitgezet. Aan het weer kon het niet liggen dat was fantastisch, maar de opkomst viel een beetje
tegen. Verkeersregelaars, worden hartelijk bedankt.
CLUB 3-DAAGSE
Wij wensen iedereen die komend weekend mee gaan met de 3-daagse een heel mooi fiets weekend toe in het
prachtige Sauerland.
NIEUWE LEDEN
Harry Nooitgedacht en Niek Jan Jalvingh. Heren veel fietsplezier gewenst !
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.

