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AGENDA
Zondag 29 december Oliebollentocht
Woensdag 5 februari Jaarvergadering
Zondag 1 maart MTB Marathon
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Beste WTC-er,
Om te beginnen start ik met een mededeling. Het was al te lezen op de site maar helaas hebben wij om
organisatorische redenen de Dwingelerveldtocht vanuit Dwingeloo op 7 december 2019 moeten annuleren en is de
tocht van de kalender gehaald. Het vizier is nu gericht op de MTB marathon in maart. De organisatie van deze tocht
ziet er alsvolgt uit: Bé Hagedoorn en Bianca Kuik nemen het algemene deel van de organisatie op zich, Jan Koster
zal hierin een ondersteunende rol bieden. Jan Boverhof verzorgt de lus Uffelte/Havelte, Gert Jan van den Bosch en
Rens Heestermans het deel Anserdennen en Scouting, Rutger Kiers en Jan Koster het deel SBB richting MTB route
Ruinen. André Knol en Albert Luten de Echtenlus. Heel veel succes !
TIJDRIT
__________________
Dit jaar wil het niet zo vlotten met de tijdrit, al meerdere keren verplaatst, toen de organisatie er helemaal klaar voor
INPUT
was bleek de weersvoorspelling dusdanig slecht dat het alsnog werd afgelast. Volgend jaar gewoon weer op de
Wanneer je mededelingen, nieuwtjes, agenda tips, foto’s o.i.d. hebt dan graag mailen naar:
kalender omdat het een heel leuk evenement is.
wtcruinen@gmail.com
RABO CLUBKAS CAMPAGNE
WIJZIGINGEN
WTC heeft dit jaar meegedaan met de Rabobank Club
Support Actie. Met Rabo Clubkas Campagne investeert de
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CLUBTOCHT “MTB ELDERS”
ite Site: www.wtcruinen.nl
Aaldert Hooijer en Henk Slager hebben dit jaar, zondag 13 oktober, de organisatie van de clubtocht “elders” op zich
: www.wtcruinen.nl
genomen. 14 WTC -ERS hebben de MTB op of in de auto gezet om vervolgens naar de provincie Utrecht te rijden,
nm richting Leersum op de Utrechtse Heuvelrug. Er zijn een aantal routes gefietst. Mooi aangelegd en glooiend
parcours met prachtige afwisselende trails. Er zijn de nodige hoogtemeters gemaakt. Iedereen heeft zich prima
kunnen uitleven en het was dan ook een gezellige en geslaagde dag.
CLUBTOCHT “STAPPEST”
Zondag 10 november stond er weer een clubtocht op het programma.
Een prachtige herfstdag, met een geweldige opkomst van 30 leden,
om half negen kon voor de organisatie de dag al niet meet stuk.
Er stond een lange rit op het programma, variërend van 60 tot 80
kilometer. Wim Jalvingh en Aaldert Hooijer hadden een mooie route
uitgezet. Via Koekange en de Wijk naar de MTB-route van Staphorst.
Dit is een heel mooie vaste route, echt de moeite waard om eens te fietsen. Daarna ging het naar IJhorst voor het
traditionele koffie met gebak. De kortere afstand ging via Ossesluis en Westerbergen weer op Ruinen aan. De 80 km
groep fietste via Fort naar de MTB-route van Zuidwolde om daarna via Ten Arlo ook op Ruinen aan te gaan om
vervolgens moe en voldaan huiswaarts te keren.
CLUB 3-DAAGSE
De inschrijving voor de Club-3-daagse in het prachtige gebied Weserbergland in Duitsland van 15 t/m 17 mei 2020 is
VOL.
NIEUWE WTC LEDEN: Douwe Russchen, Bert de Groot en Simon Last, wij wensen jullie heel veel fietsplezier!!
VASTE ROUTE ECHTEN
Wekelijks wordt er op donderdagmorgen onderhoud gedaan en afgelopen zaterdag de 23ste is er ook al het nodige
gedaan. Zaterdag 30 november gaan we verder om de route bladvrij maken. Er bestaat een speciale vrijwilligers app
groep, wil je aansluiten dan even een mail naar wtcruinen@gmail.com . Wil je gewoon een keer mee helpen de keet
staat nu bij Bovenveen. We beginnen natuurlijk wel eerst met koffie / thee.

