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AGENDA
Donderdag 30 mei dauwfietsen 6:00 uur MTB
Vrijdag 21 juni midzomeravond tocht 19:00 uur MTB
Zondag 23 juni Streetrace
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Website
Er wordt gewerkt aan onze vernieuwe website met een nieuwe eigentijdse uitstraling. We verwachten binnenkort
online te gaan. Alleen missen we nog een aantal foto’s van fietsende MTB-ers en Race fietsers. We willen met de
clubtocht op hemelvaartsdag een aantal foto’s maken voor de site. Graag zoveel moglijk WTC kleding aan.
Activiteiten
Er zijn al een aantal activiteiten de revue gepasseerd, 26 april MTB Clinic Koningsspelen bij ’t Oelebrod, een twee-tal
clubtochten en een vrijwilligersborrel m.b.t. de vaste route Echten.
Zondag 31 maart is het seizoen geopend met de snerttocht. Tinus Wils en Arend Bisschop hebben de route uitgezet
en hadden blijkbaar goede beentjes tijdens het voorfietsen. Zeer getrainde mannen uit Pesse laat maar zeggen.
Normaal gesproken starten we rustig tussen de 60 en 80 km … Uiteindelijk kwamen we uit op een dikke 90 km maar
__________________
dat
mocht de pret zeker niet drukken. In Gramsbergen stopten we voor koffie en appelgebak. Daarna ging het terug
naar Ruinen. De terugweg hadden we wind mee en voortvarend
INPUT op Ruinen aan. Bij café Hees stond de snert al op
ons te wachten en die smaakte heerlijk. Het was een zeer gezellige ochtend, de toon is gezet voor een mooi 2019 !
Wanneer je mededelingen, nieuwtjes, agenda tips, foto’s o.i.d. hebt dan graag mailen naar:
wtcruinen@gmail.com
Vrijdag 26 april
Tijdens de koningsspelen bij ’t Oelebrod in Ruinen werd er kennis gemaakt met
verschillende sporten.
Ook WTC heeft dit jaar een bijdrage geleverd. Een
WIJZIGINGEN
behendigheidsparcours en een rondje over de heuveltjes in het bosje achter de
Wanneer er iets verandert m.b.t. adres
of email.DeDan
graag waren
doorgeven.
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spectaculaire sprong zien.
ite Site: www.wtcruinen.nl
Zondag 28 april
: www.wtcruinen.nl
3 weken geleden is de Reest en Vechtdal Clubtocht gereden.
Het
was een fris ritje van zo’n 100 kilometer. In 2 groepen reden we
zuidwaarts richting Salland. We ontdekten weer mooie paadjes.
De koffie en appelgebak tijdens de gebruikelijke pauze was dik in
orde, dit keer in Dalfsen. De route was uitgezet door Jan Boverhof
en Richard Stevens en het was wederom een zeer geslaagd ritje.

Zaterdag 18 mei hadden we een (vrijwilligers) ATB-route barbecue
in het bos bij Echten langs ons mooie parcours. Ideale
weersomstandigheden en superlocatie. Even bijgepraat over stand van
zaken: We liggen prima op schema en krijgen veel positieve reacties op
het nieuwe parcours (fase 1) Komende week worden nieuwe
routebordjes geplaatst. Komend zomer en najaar gaan we deze route
afronden en dan winter/voorjaar 2020 de verbindingsroute Ruinen Dwingelderveld realiseren. Ook het moment van introductie van onze
vrijwilligers club jas met nieuwe logo. Beschikbaar gesteld voor alle
vrijwilligers. Alles bij elkaar een gezellige bijeenkomst.
MTB- en Race training
De dinsdagtraining MTB gaat goed, er wordt in 3 groepen gefietst. Iedereen kan naar eigen wens en tempo fietsen
en er wordt volop plezier en mooie tochtjes gemaakt. De nieuwe vaste route wordt niet alleen door WTC-ers maar
ook door vele andere MTB-ers goed gebruikt. Voor de donderdagavond (racefiets) is er wekelijks een klein groepje.
Fiets gerust een keer mee … hoe meer zielen …
MTB-en in het Nationaal Park Dwingelderveld
Bij elke ingang van Park Dwingelderveld / Anserdennen staan sinds
een halfjaar van deze borden, dit betekent dat er gefietst mag worden
op de daarvoor aangegeven routes, verharde fietspaden en wegen.
Om deze reden gaan we op de dinsdag niet met WTC begeleiding de
Anserdennen in omdat we niet verantwoordelijk willen zijn voor
eventuele boetes en aanhoudingen.

