Henk Slager en Aaldert Hooijer hebben op dinsdag 16 juni de MTB midzomerclubtocht
georganiseerd. Het had wat voeten in aarde in verband met de corona maatregelen maar is werkelijk een groot succes
geworden. Maar liefst 35 enthousiaste WTC-ers stonden te trappelen om weer eens gezamenlijk een tochtje te fietsen.
Bij een clubtocht hoort natuurlijk koffie en appelgebak, dit keer bij ’t Olde Posthuus. Bedankt heren voor de organisatie.

Nieuw lid: Jeroen Kelly, heel veel fietsplezier gewenst!
Donderdag 2 juli stond voor het eerst een MTB tijdrit op het WTC-programma onder bezielende leiding van Jan Mulder
en Hans Scholing. De Giant Track Ruinen is hier natuurlijk uitermate geschikt voor. De onderhoudsploeg had ook deze
ochtend weer flink de handen uit de mouwen gestoken, de track lag er TOP bij!
Jan en Hans hadden voor deze avond de oversteek Gijsselte en de lus Echten “spoor” eruit gehaald, dit om
veiligheidsredenen. Om zeven uur werd officieel het startsein gegeven voor de eerste fietser, elke minuut daarna vertrok
iemand voor 1 ronde van 14 km. De tijdwaarneming was in handen van Betsy Mulder en Christel Mos. Dit seconden werk
kun je zeker toevertrouwen aan deze 2 enthousiaste dames. Jan Willem Bolderdijk had een flink gat geslagen en de
snelste tijd genoteerd. Gert Dekker volgde en de top 3 eindigde met Herbert de Nijs op 9 seconden van Gert. Een
bijkomstig onderdeel was dat je vooraf je verwachte eindtijd moest inschatten. Henk Slager had het minste verschil
tussen schatting en werkelijke tijd, nm 15 seconden. Op een gedeelde tweede plaats kwamen
André Knol en Aaldert Hooijer. Het was een gezellige bedoening en zeker ook leuk voor het
publiek. De catering was dik in orde; koffie/thee, gevulde koeken, frisdrank en hapjes. De
kwaliteit van de foto’s op het volgende blad zijn niet helemaal optimaal maar dat ligt
waarschijnlijk aan de enorme snelheid van de deelnemers. Pechvogel deze avond was Jasper
den Hoedt. Hij was zijn schoenen vergeten, nadat hij deze had opgehaald miste hij ook nog
een afslag op de route en als klapper op de vuurpijl hebben we ook nog geen actie foto van
hem. Foto hiernaast: Winnaar Jan Willem met support van Geja, Ties en Joep.
Organisatie bedankt, voor deze gezellige avond.
Agendatip: Zondag 26 juli staat de Race clubtocht “Ster van Ruinen” op het
programma, Wim Jalvingh en Jan Mulder organisatoren van deze tocht hebben er iets speciaals van gemaakt. Zie
informatie op de site. Vergeet je niet vooraf aan te melden dit i.v.m. de catering.
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