Z A T E R D A G 13 M A A R T
O P E N I N G S T O C H T - 70 km
Zoals ieder jaar DE opening van het WTC-wielerseizoen.
En ook nu hopen we weer alle negen kernen aan te doen met een paar kleine slingers naar de
ons omringende gebieden.
De rit wordt ditmaal voorbereid door onze buitengebied experts Robin van Wijngaarden en
Kees Jan de Leeuw. De leden worden opgeroepen om in grote getale te verschijnen, al is het
maar om tijdens de break te genieten van een overheerlijke appelpunt bij de koffie of thee.

➢ Tijd:
➢ Verzamelen:
➢
➢
➢
➢

Organisatie:
Snelheid:
Kosten:
Deelname:

13.00 uur
Parkeerterrein Sporthal De Wiekslag
Robin van Wijngaarden en Kees Jan de Leeuw
Max. 30 km/u
Koffie/Thee & appelgebak voor rekening WTC
Voor eigen risico

Z O N D A G 21 M A A R T
MTB-tocht Veluwe of omgeving
De WTC is natuurlijk hoofdzakelijk een wielerclub, maar er zijn ook veel leden die
graag op hun mountainbike klimmen. Voor hen hebben we dit jaar ook weer
een MTB-tocht georganiseerd. Vanaf Lopik gaan we met de auto richting Veluwe
of omgeving. Onze MTB-specialisten Johan en Lėon zullen zeker een gevarieerd
parcours (verhard en onverhard) van circa 45 km weten te vinden met ook de
nodige hoogtemeters.

➢ Tijd:
➢ Verzamelen:
➢
➢
➢
➢

Organisatie:
Snelheid:
Kosten:
Deelname:

8.00 uur Lopik / 8.15 uur IJsselstein
Sporthal De Wiekslag / Carpool IJsselstein
Johan de Bruijn (06-25534611) / Lėon v.d. Ende (06-12888100)
Normaal tempo, het gaat vooral om de fun
Vervoer
Voor eigen risico

Z O N D A G 28 M A A R T
KREDERS KLASSIEKER +/- 80/120/160 km

De broers en neven Kreder hebben hun sporen verdiend in het peloton van
beroepsrenners. De neven Raymond en Wesley Kreder zijn beiden nog actief in
het peloton bij respectievelijk het Japanse UKYO en het Vlaamse Wanty Group
Gobert.
Jaren lang legden ze hun trainingskilometers af over de wegen in het Groene
Hart, en het zijn die wegen die we volgen met De Kreders Klassieker.
Je kunt kiezen uit een korte lus van 40 kilometer, de middenafstand van 80 km,
de lange afstand van 120 km of de EPIC ride van 160 km.

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Tijd:
Verzamelen:
Kosten:
Coördinatie:
Informatie:
Deelname:

8.00 uur
Parkeerterrein sporthal De Wiekslag
Inschrijving
‘ieder voor zich’
www.kredersklassieker.nl
Voor eigen risico

ZONDAG 5 APRIL
Bultentocht (2e paasdag)
60 - 100 - 135 - 160 Km.
Na een onderbreking van een jaar wordt de traditionele Bultentocht weer
verreden en uiteraard met de nodige hoogtemeters.
Voor de leden die zich voorbereiden op de buitenlandtrip is dit een tocht die zij
niet mogen laten lopen.
Gezien de diversiteit aan afstanden en de relatief korte afstand tot Driebergen,
gaan we er van uit dat iedereen op eigen gelegenheid gaat.
Bedoeling is wel om 8.00 uur te starten bij het vertrekpunt van de DTC.

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Tijd:
Verzamelen:
Kosten:
Coördinatie:
Informatie:
Deelname:

7.15 uur (vertrek 8.00 uur te Driebergen)
Parkeerterrein sporthal De Wiekslag
Inschrijving
“ieder voor zich”
www.DTCnet.nl
Voor eigen risico

Z A T E R D A G 10 A P R I L
Veenendaal -Veenendaal: 105 / 135 km
Veenendaal-Veenendaal is een zeer populaire toertocht in het begin van het
seizoen waar ieder jaar diverse WTC-ers aan deelnemen. Een goede reden om
deze tocht dit jaar wederom in het activiteitenprogramma op te nemen.
De route gaat langs de mooiste beklimmingen op de Utrechtse Heuvelrug,
de Veluwezoom en diverse andere delen van Midden-Nederland.
Met deze toertocht worden alvast belangrijke klimkilometers weggetrapt als
voorbereiding op de buitenlandtrip.

➢ Tijd:
➢ Verzamelen:
➢
➢
➢
➢

Organisatie:
Snelheid:
Kosten:
Deelname:

7.00 uur (vertrek 8.00 uur te Veenendaal)
Parkeerterrein Sporthal De Wiekslag
‘ieder voor zich’
per groep & afstand te regelen.
Inschrijving
Voor eigen risico

D I N S D A G 27 A P R I L
K O N I N G S - tocht

+/-

90 km.

De Koningstocht werd in 2019 afgelast in verband met de
weersomstandigheden. Het parcours dat Peter Schenkel en Gerard van Klaren
hadden uitgezet, mogen ze nu, een jaar later, alsnog voorrijden. Of ze ons over
Koninklijke wegen of langs Koninklijke monumenten zullen leiden is een kwestie
van afwachten. Ook nu weer vertrek om 08.00 uur om in ieder geval
‘n Koninklijke Tompouce of iets dergelijks te kunnen scoren in een hopelijk
Koninklijk en fraai Oranje versierd etablissement. Ongetwijfeld zijn we bijtijds
terug om aan de feestelijkheden later op de dag te kunnen deelnemen.

➢ Tijd:
➢ Verzamelen:
➢
➢
➢
➢

Organisatie:
Snelheid:
Kosten:
Deelname:

8.00 uur
Parkeerterrein Sporthal De Wiekslag
Peter Schenkel (06-54215965) & Gerard van Klaren (06-21821315)
maximaal 30 km/u.
Koffie/Thee & Koninklijk taartje voor rekening WTC
Voor eigen risico

ZONDAG 2 MEI
JUBILEUMTOCHT (RETRO)

+/- 100 Km.

Een nostalgische tocht met de snelheid van 25 jaar geleden. We waren toen al blij als we
terugkwamen met gemiddeld 25 km/uur.
Maar RETRO houdt ook in dat iedereen zijn oude racefiets van zolder haalt of bij de buurman
uit de schuur of uit de metaalbak bij de gemeentewerf. Die met de toeclips pendalen en de
schakelhandels op de buis. En natuurlijk ook het (wollen) shirt van toen en die dikke broek
met die harde zeem.
Of het eerste WTC tenue. En dat afgemaakt met een oude opvouwbare leren retro fietshelm.
Verras jezelf en laat je verrassen tijdens deze unieke “retro” Jubileumtocht.

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Tijd:
Verzamelen:
Organisatie:
Snelheid:
Kosten:
Deelname:

8.00 uur
Parkeerterrein Sporthal De Wiekslag
Jubileum commissie
maximaal 30 km/u.
Koffie/Thee voor rekening WTC
Voor eigen risico

D O N D E R D A G 13 M E I
DAUWTRAP TOCHT

(Hemelvaart) +/- 110 Km.

De Dauwtraptocht start zoals gebruikelijk om 07.00 uur en ongetwijfeld kunnen
we dan genieten van de dauw op de weilanden rondom Lopik. Dit jaar hebben
we de organisatie in handen gegeven van Kees en Sjors en hen kennende weten
zij ongetwijfeld weer een verrassende locatie te vinden waar we koffie en gebak
kunnen nuttigen. Gelet op het tijdstip van vertrek en de niet extreme afstand
zullen we op tijd weer terug zijn. We hopen op mooi weer en veel enthousiaste
deelnemers.

➢ Tijd:
➢ Verzamelen:
➢ Organisatie:
➢ Snelheid:
➢ Kosten:
➢ Deelname:

7.00 uur
Parkeerterrein Sporthal De Wiekslag
Sjors van Vliet (06-26468477) & Kees Kok (06-22181020)
maximaal 30 km/u.
Koffie/Thee + dauwtraptaart voor rekening WTC
Voor eigen risico

Z O N D A G 16 M E I
GRENSLAND extreem 105/135 Km.
Voorheen de Grenslandklassieker georganiseerd door WTC Grensland.
De start/finish is in Stein. Er zijn twee afstanden: ca 105 km met 1000
hoogtemeters en ca 135 km met 1400 hoogtemeters door het mooie Limburgse
heuvelland met veel bekende, maar ook onbekende beklimmingen.
Je beslist onderweg welke afstand je definitief wilt rijden. Vanaf 1 maart kun je
inschrijven, via www.grenslandklassieker.nl voor een unieke en kleinschalige
toertocht met max 250 deelnemers mét de vertrouwde perfecte kwaliteit van
WTC Grensland! Na afloop: een heerlijk en gezellig pasta-buffet. Kosten all in:
€ 7,50 per persoon. NTFU leden ontvangen korting op vertoon van hun NTFU-pas.
Er is géén daginschrijving mogelijk! Een heerlijke voorbereidingstocht voor de
buitenlandgangers

➢ Tijd:
➢ Verzamelen:
➢
➢
➢
➢

Organisatie:
Snelheid:
Kosten:
Deelname:

6.00 uur
Parkeerterrein Sporthal De Wiekslag
Paul Zwambag (06-21821328)
Verschillend
Koffie/Thee voor rekening WTC
Voor eigen risico

DO-VRIJDAG 20 & 21 Mei
2-daagse C-enioren
In 2021 organiseren we voor de derde keer een C-enioren tweedaagse.
De vorige twee edities waren een groot succes. De weersomstandigheden en de
overnachtingslocatie droegen daar zeker aan bij. Bij de afsluitende borrel in de
tuin van Martien werden Jolanda van Schaik en Jan Schinkel bereid gevonden de
tweedaagse voor 2020 te organiseren maar, helaas ging die niet door. Jolanda
heeft inmiddels een overnachtingslocatie gevonden en gereserveerd. Waar we
terecht komen is nog de vraag, maar zeker is dat het weer een gezellige activiteit
gaat worden; daar staat het gezelschap garant voor. De inschrijving staat
uitsluitend open voor bekende C-enioren waarvan de meesten uit het
arbeidsproces zijn en voor leden van het vrouwelijke geslacht.
De jonkies onder ons moeten nog even geduld hebben dus.

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Tijd /Vertrek:
Organisatie:
Snelheid / Groep:
Kosten:
Deelname:
Bagagevervoer:

9.00 uur donderdag, Parkeerterrein sporthal de Wiekslag
Jan Schinkel (06-22013324) & Jolanda van Schaik (06-42918360)
C-enioren snelheid
Logies / Diner +/- € 85,Voor eigen plezier en risico
Wordt in nader overleg geregeld

Z O N D A G 23 Mei
1e Pinksterdag
Lange Adem - tocht 175 / 250 Km.
Afgelopen jaren waren de grote(re) rondjes een succes als training voor de
geplande ‘grote tochten’. Vooral degenen die aan de buitenlandtrip meedoen
kunnen deze tocht goed gebruiken om het zitvlak en de spieren te laten wennen
aan een langdurige inspanning.
Ook deze keer twee afstanden met een gezamenlijke start en mogelijk ook de
koffiestop. Voor deze tocht hebben we wederom Martijn en Gerritjan weten te
strikken. Ze zijn ervaren lange afstand rijders.
Wij zijn benieuwd waar zij ons helemaal heen manoeuvreren.

➢ Tijd:
➢ Verzamelen:
➢
➢
➢
➢

Organisatie:
Snelheid:
Kosten:
Deelname:

6.45 uur
Parkeerterrein Sporthal De Wiekslag
Martijn Carlier (06-51102895) & Gerritjan Kuipers (06-13304011)
maximaal 33 km/u.
Koffie/Thee en een broodje voor rekening WTC
Voor eigen risico

DINSDAG

1 Juni

Individuele Tijdrit
Ook dit jaar hopen we op een groot aantal deelnemers en wie weet kunnen we
het aantal van 2020 overtreffen. We rijden in 2021 opnieuw op het (veiligere)
parcours dat heen en weer gaat langs de Lekdijk. Vertrek en finish op Salmsteke,
keerpunt parkeerterrein zwembad Schoonhoven. Het is altijd, zeker na afloop
buitengewoon gezellig, en als je meefietst beleef je een paar ontspannende en
ook inspannende momenten, werd in het verleden al eens genoteerd. We zetten
in op minimaal 25 inschrijvingen en hoe de verdeling oud-jong is wachten we
gewoon af.

➢ Start/Finish
➢ Starttijd:
➢
➢
➢
➢
➢

Route:
Indeling:
Organisatie:
Kosten:
Deelname:

Parkeerterrein Salmsteke
Vanaf 19.00 uur om de 1,5 minuut afhankelijk van het aantal
deelnemers en categorie
Salmsteke - Schoonhoven (vice-versa)
Volgt via Gastenboek en mail omstreeks 31 mei
Theo Engel (06-23442760) en Ben Schep (06-22473681)
Koffie/Thee voor rekening WTC
Voor eigen risico

ZATERDAG
Jubileumtocht

5 Juni

80 a 100 Km.

Een jubileumtocht moet bijzonder zijn. En dat wordt het!!
Dit wordt een jubileumtocht van 80 km – 100 km voor alle snelheidsgroepen.
Hoewel het parcours haar werk zal doen, zullen de snelle jongens en meisjes zich
een beetje aan moeten passen. Een tocht over markante wegen/paden langs even
markante plaatsen/gebieden die je stoutste verwachtingen zullen overtreffen.
Uitdagend dus, waarbij het raadzaam is je materiaal goed te prepareren.
Wel is het noodzaak dat je je WTC LOPIKerwaard-rugzak op zoekt, want die zal je
nodig hebben.
Ook een zwembroek/badpak/bikini zal mogelijk geen overbodige luxe zijn.
Over deze tocht zal worden nagepraat!

➢ Tijd:
➢ Verzamelen:
➢
➢
➢
➢

Organisatie:
Snelheid:
Kosten:
Deelname:

8.00 uur
Parkeerterrein Sporthal De Wiekslag
Nico van Vreeswijk (0348-553757)
maximaal 30 km/u.
Koffie/Thee voor rekening WTC
Voor eigen risico

ZONDAG

13 Juni

KLIM-tijdrit & Clubrit > Heuvelrug
Het houden van de klimtijdrit over de Viaanse brug is vanwege de geldende
verkeersregels ter plaatse, niet langer verantwoord. Daarom heeft de Toertocht
Commissie voor een ander opzet gekozen. We vertrekken deze zondag om 08.00
uur richting de Utrechtse Heuvelrug alwaar we een rondje uitzetten met de nodige
hoogtemeters. Voor de tijdrijders onder ons ligt het tempo op de heenweg laag,
zodat ze goed opgewarmd maar niet uitgeput van start kunnen gaan.
Vanzelfsprekend staat het iedereen vrij om met de auto te gaan. De afstand alsook
het parcours zijn bij uitgave van dit Activiteitenoverzicht nog niet bekend.
We hopen dat deze nieuwe formule goed aanslaat en dat het parcours net zo
uitdagend is als de Viaanse brug.

➢ Tijd:
➢ Verzamelen:

8.00 uur
Parkeerterrein Sporthal De Wiekslag

➢
➢
➢
➢

Johan de Bruijn (06-17550931) & Theo Engel (06-23442760)

Organisatie:
Snelheid:
Kosten:
Deelname:

divers
Koffie/Thee voor rekening WTC
Voor eigen risico

DO-MAANDAG 24-28 Juni
Granfondo Gavia / Mortirolo (It)
Na in 2019 een trip dichterbij huis te hebben gedaan, staat in 2021 weer een echte
Alpentocht op de rol. Wij denken met de Gavia en Mortirolo Grandfondo in Italië een
echte uitdaging te hebben gevonden. Deze Grandfondo is een rondrit met de keuze
80km-2170hm, 150km-3800hm of 170km-4200hm.
Doordat de tocht grotendeel over hetzelfde parcours gaat, kan er tijdens de tocht evt nog
geswitcht worden. De start en finish is in Aprica, vanaf daar beklimmen we onder meer
de Passo Gavia, en de Passo Mortirolo en als je voor de 170 gaat ook nog de Passo
Santa Christina.
Ons plan is om op donderdag 24 juni, de reisdag vroeg te vertrekken.
Voor de vrijdag en zaterdag gaat Jan (die daar in de regio best wel bekend is) voor ons
wat moois uitstippelen. Op zondag rijden we de Grandfondo en op maandag 28 juni
gaan we weer vroeg richting Nederland.

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Tijd /Vertrek:
Organisatie:
Medisch attest:
Kosten:
Deelname:
Snelheid/Groep:
Website:

5.00 uur donderdag, Parkeerterrein sporthal de Wiekslag
Jan van Lieshout (06-50263404) & Johan de Bruijn (06-25534611)
Ja
Reiskosten / Logies / Diner: +/- € 550,Voor eigen risico
Allen
https://www.granfondogaviaemortirolo.it/

ZATERDAG-ZONDAG 3-4 Juli
TWEEDAAGSE nader te bepalen 160 - 140Km.
Om 8 uur je weekendtas inleveren bij de Wiekslag en je verder laten verrassen.
Al slingerend door Nederland arriveren we na zo’n 160 km in een sfeervol hotel.
Na de borrel en het diner is er voldoende tijd om te wandelen of om een gezellig
terras op te zoeken.
Voor de een zal de nacht ongetwijfeld langer zijn dan voor de ander, echter de
volgende ochtend staat er voor iedereen een stevig ontbijt klaar.
Met nieuwe energie vertrekken we voor ongeveer 140 km richting Lopik, waar we
in de namiddag verwachten aan te komen.
Verhalen van eerdere soortgelijke weekenden verraden een mooie mix van
sportiviteit en gezelligheid.

➢ Tijd:
➢ Verzamelen:
➢
➢
➢
➢

Organisatie:
Snelheid:
Kosten:
Deelname:

.. uur
Parkeerterrein Sporthal De Wiekslag
Kees Kok (06-22181020) & Floré Mulder (06-50263404)
maximaal 30 km/u.
+/- € 125,Voor eigen risico

DONDERDAG
C-enioren - tocht

8 Juli

+/- 95 Km.

Na de tweedaagse voor de C-enioren ook nog weer een ‘gesponsorde’
C- eniorentocht. Er wordt opnieuw een grote opkomst verwacht, mede dankzij
weer nieuwe “zes-en-zestig plussers”. Ook potentiële ouderen (minimaal wel 60plus) en herstellers of regelmatig op de donderdag meerijdende jongere dames
mogen bij deze C-eniorentocht meefietsen. Vaste regel is om 9.00 uur weg en
uiterlijk om 13.00 uur thuis. De C-eniorengroep is de groeibriljant van de
vereniging met als belangrijkste kenmerken: gezelligheid en gematigde snelheid.

➢ Tijd:
➢ Verzamelen:
➢
➢
➢
➢

Organisatie:
Snelheid:
Kosten:
Deelname:

9.00 uur
Parkeerterrein Sporthal De Wiekslag
Hans Gerritsen (0348-552198)
maximaal 28 km/u.
Koffie/Thee voor rekening WTC
Voor eigen risico

Z A T E R D A G 14 A U G.
ZEGEKONING- tocht +/- 160 km.
Deze tocht wordt georganiseerd door de winnaar van de Kees Kok Bokaal 2020,
samen met zijn evenknie, qua duurvermogen, Ron Bregman. Dat zij gaan zorgen
voor een mooie tocht staat bij voorbaat vast. Met deze organisatoren hoeven de
deelnemers niet bang te zijn voor veel kopwerk, dat staan deze temporijders
simpelweg niet toe. En ook zijn we verzekerd van een gelijkmatige snelheid.
Iedereen die van een lange toertocht houdt, moet van de partij zijn, mits
vakantieplannen geen roet in het eten gooien natuurlijk. Dat geldt overigens ook
voor Henri en Ron, maar wie weet houden ze bij het plannen van hun vakantie
rekening met deze activiteit.

➢ Tijd:
➢ Verzamelen:
➢
➢
➢
➢

Organisatie:
Snelheid:
Kosten:
Deelname:

8.00 uur
Parkeerterrein Sporthal De Wiekslag
Henri Bosman (06-29110189) en Ron Bregman (06-10688949)
maximaal 30 km/u.
Koffie/Thee voor rekening WTC
Voor eigen risico

ZONDAG
LINKEBALLEN- tocht

5 S E P T.
+/- 120 Km.

De tocht is vernoemd naar het werkwoord linkeballen. Dat staat voor profiteren
van de inspanningen van andere renners door zelf weinig of geen kopwerk te
doen. Hierdoor kan men krachten sparen. Een ideale tocht voor iedereen die liever
lui dan moe is. Voor mensen die graag in het wiel zitten en niet op kop willen
komen. Maar of ze daar mee wegkomen is wel de vraag. Vader Leo en zoon Corné
zijn mans genoeg om te zeggen: ‘jongens, nu is iemand anders aan de beurt’.
Dus zorg wel dat je enigszins getraind aan de start verschijnt

➢ Tijd:
➢ Verzamelen:
➢
➢
➢
➢

Organisatie:
Snelheid:
Kosten:
Deelname:

8.00 uur
Parkeerterrein Sporthal De Wiekslag
Leo van Vliet (06-10123823) en Corné van Vliet (06-40451975)
maximaal 30 km/u.
Koffie/Thee voor rekening WTC
Voor eigen risico

ZATERDAG

11 S E P T.

Jubileum activiteit / feest
Vandaag vieren we, dat wij als vereniging 25 jaar bestaan.
Een bestaan met mooie belevenissen, herinneringen en heel veel kilometers.
Deze dag geven we een bijzonder tintje, waarbij we rond de middag groepsgewijs
starten met een feestelijke clubtocht. We eindigen op onze feestlocatie waar je je
kan opfrissen en vervolgens starten met het ‘borreluurtje’.
Dit is ook het moment, dat onze echtgenotes/partners/vrienden/vriendinnen zich
kunnen aansluiten bij het feestgedruis.
Uiteraard kijken we ook terug naar de afgelopen 25 jaar en zal er mogelijk een
beroep worden gedaan op je historische kennis.
Na een uitgebreid diner/buffet kan ons jubileumfeest pas echt losbarsten en zal
een alom bekende live-band de dansvloer laten vullen.
Graag jullie spoedige aanmelding(en) via de digitale inschrijving, zodat we een
redelijke inschatting kunnen maken m.b.t. het aantal feestgangers.

➢ Tijd start clubtocht:
➢ Verzamelen:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

rond het middaguur
De Wiekslag
Afstand:
per groep tussen de 50 en 90 km
Organisatie:
Jubileumcommissie
Snelheid:
Gematigd
Kosten:
Mogelijk een kleine bijdrage per persoon
Feestlocatie:
Nadere info volgt
Humeur:
Feestelijk
NADERE INFO VOLGT
NADERE INFO VOLGT

ZA-ZONDAG

18 - 19 S E P T.

Mergelheuvelland 2-daagse
Een klassieker, de Mergelheuvelland 2-daagse Mh2d, werd voor het eerst
verreden in 1984. Inmiddels een groot evenement waar enkele duizenden
enthousiaste fietsers aan meedoen, zowel mountainbikers als toerfietsers.
Fietsclub WTC Sint Geertruid, waar ook de start/finish locatie is, organiseert de 2
daagse door Zuid Limburg en België. Dus veel op en af. Er kan nu enkel via internet
worden vóór-ingeschreven. Voor Toerfietsers op zaterdag routes van 90, 120 of
160 km; en op zondag van 90 of 120 km. Een mooie afsluiting van het klimseizoen
met voor iedereen een geschikte route. Kijk voor een impressie op Mh2d.nl

➢ Tijd:
➢ Verzamelen:
➢ Organisatie:
➢ Kosten:
➢ Deelname:

06.00 uur
Parkeerterrein Sporthal De Wiekslag
Arno Sluijs – Jan van Lieshout (06-33663943 / 06-50263404)
Brandstof, inschrijving en hotelovernachting: +/- € 125,Voor eigen risico

ZONDAG

3 Oktober

BRUGGENTOCHTKLASSIEKER 120 km
Ging de Bruggentocht in 2019 niet, en in 2020 op het laatste moment wel door
vanwege de weersomstandigheden, in deze editie gaan we er van uit dat het weer
geen spelbreker wordt. Afgelopen jaren hebben we over heel andere bruggen
gereden dan de jaren er voor. Wellicht geven de organisatoren weer een
verassende wending aan deze “klassieker”.
Een gezapig tempo wordt het niet (max 35 km/u) waardoor we wat vaker onder in
de beugel moeten rijden.

➢ Tijd:
➢ Verzamelen:
➢
➢
➢
➢

Organisatie:
Snelheid:
Kosten:
Deelname:

8.00 uur
Parkeerterrein Sporthal De Wiekslag
Kees Kok (06-22181020) & Floré Mulder (06-50263404)
maximaal 35 km/u.
Koffie/Thee voor rekening WTC
Voor eigen risico

Z A T E R D A G 16 O K T.
MEEWIND - tocht

100 Km.

Eindelijk weer terug op de kalender. Wie heeft daar nou geen zin in, direct vanaf
de start heerlijk peddelen met de wind in de rug. Waar we heen gaan bepaalt de
wind. Dus laten we ons verrassen. Opletten dat we die dag niet de wind van voren
krijgen, en wees niet bang dat je in de wind gezet wordt. In ieder geval waaien we
die dag met alle winden mee. Met een beetje wind ben je al gauw 100 km verder.
We laten ons weer ophalen en zoeken dus naast deelnemers ook een aantal
chauffeurs.
Hou wel rekening met een bijdrage in de vervoerskosten.

➢ Tijd:
➢ Verzamelen:
➢
➢
➢
➢

Organisatie:
Snelheid:
Kosten:
Deelname:

8.00 uur
Parkeerterrein Sporthal De Wiekslag
Florė Mulder (06-50263404) en Kees Kok (06-22181020)
Wind in de rug snelheid
Koffie/Thee voor rekening WTC / bijdrage vervoerskosten
Voor eigen risicoDeelname:
Voor eigen risico

MAANDAG
UITBUIK – tocht

27 D E C.
3e Kerstdag

Na een weekend met feestdagen even lekker uitfietsen.
Afhankelijk van de zwaarte van de buiken en het weer bepalen we de afstand.
Waar we heen rijden, bepaalt de wind en de beschikbare koffie.
Onderweg is er tijd om kerstverhalen te vertellen en bij terugkomst spreken we af
voor de aanstaande Oliebollentocht

➢ Tijd:
➢ Verzamelen:
➢ Organisatie:
➢ Snelheid:
➢ Deelname:

9.30 uur
Parkeerterrein Sporthal De Wiekslag
Floré Mulder (06-50263404)
Maximaal 30 km/u
Voor eigen risico

V R I J D A G 31 D E C.
OLIEBOLLEN– tocht

+/- 60 Km.

In de beginjaren van de WTC stond deze tocht altijd in ons activiteitenprogramma.
De laatste jaren wordt deze tocht nog steeds officieus gereden en de oliebollen
genuttigd bij Ron of Ron. Afgelopen jaren is deze tocht zelfs weer teruggekomen
op de WTC-kalender als afsluiting van ons wielerjaar.
Benieuwd waar we de ‘bollen’ en ‘flappen’ gaan nuttigen.

➢ Tijd:
➢ Verzamelen:
➢ Organisatie:
➢ Snelheid:
➢ Deelname:

10.00 uur
Parkeerterrein Sporthal De Wiekslag
Bestuur
Maximaal 30 km/u
Voor eigen risico

