AGENDA:
Zaterdag 18 augustus: oud Papier ( opgeven kan nog steeds)
Zondag 19 augustus: Clubtocht race
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CLUBTOCHT MTB
Deze week heeft de Wielertoerclub weer een nieuwe activiteit georganiseerd; de MidzomeravondMTBclubtocht. Vanwege de
langste dag kon er ‘s avonds een mooi stukje gefietst worden. Er waren 2 afstanden te rijden, 45 of 60 km. Om voor donker weer
terug te zijn mocht er niets misgaan. Om 7 uur stonden maar liefst 35 WTC’ers op de Brink. Eerst ging het naar Hees en de
boswachterij Ruinen. Over kleine paadjes, afgewisseld met rechte stukken kwamen we via de Defensieweg in Anholt.
Hier werd op het terras van het Olde Posthuus de koffie met het traditionele appelgebak genuttigd.

.

Ondertussen waren we door een lekke band en een vervelende valpartij vertraagd. Na de koffie ging het langs de aa naar de
Anserdennen en richting Uffelte. Het werd echter al wat schemering en dus werd besloten wat af te snijden. De tweede groep
besloot ook de route te verkorten dit i.v.m een lekke band. Zo kwamen we net voor donker terug in Ruinen, met voor de ene
groep 43 km en de andere groep 53 km op de teller. Het was een zeer geslaagd evenement, enthousiaste deelnemers,
supergezellig en mooie routes. (Wim .J)
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CLUBTOCHT RACE ELDERS
Gisteren stond een grote groep WTC ers op de parkeerplaats van de haven in Hattem ‘ready to take off’. De route startte langs
ite Site: www.wtcruinen.nl
de IJssel richting Deventer. Daarna via Bathmen richting de Holterberg waar de klimmers zich helemaal uit konden leven.
Na de pauze verder door het prachtige Sallandse landschap: www.wtcruinen.nl
richting Raalte en Wijhe waar met de pont de IJssel werd
overgestoken. Tot slot door de uiterwaarden weer terug naar Hattem (115km) Het was een zeer gezellige tocht, onder prachtige
weersomstandigheden. (Wim J)
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