Clubtocht Race
Zondag 27 september stonden 18 WTC-ers op de Brink voor een clubtocht. De organisatie was in handen van Aaldert
Hooijer en Roelof Wanders. Aaldert nam de snelle groep voor zijn rekening en vertrok met een groep van 9 personen.
Vervolgens vertrok Roelof met een zelfde aantal WTC-ers.
De weergoden waren ons goed gezind en het bleef de gehele ochtend
droog. We fietsten richting Nijeveen, Wanneperveen, Blauwe Hand en
Scheerwolde naar Oldemarkt. Hier was de koffiepauze bij het Hof van
Holland. Over het appelgebak niets te klagen het was zoals de organisatie
op voorhand al had aangekondigd van uitmuntende kwaliteit. Via
Steggerda, Wilhelminaoord, Holtingerveld en Uffelte weer richting Ruinen.
Beide groep hadden aan het eind van de rit een dikke 100 km op de teller.
Het was weer een mooie rit. Aaldert en Roelof bedankt voor de organisatie.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Wat betekenen de verscherpte maatregelen voor de wielersport?
Het kabinet heeft de regels voor samen sporten verscherpt. Fietsen mag gelukkig nog, maar een belangrijke maatregel
is de groepsgrootte. De maximale groepsgrootte van 4 personen geldt zowel voor verenigingen die clubritten
organiseren als voor wielersporters die samen afspreken een rondje te maken. Ook houd je tijdens het fietsen 1,5 meter
afstand tot elkaar én anderen.
De anderhalve-meter-maatregel geldt ook (weer) tijdens het samen sporten, voor wielersporters van 18 jaar en ouder.
Tijdens het fietsen houd je 1,5 meter afstand tot je clubgenoten/fietsvrienden én andere verkeersdeelnemers.
Afstand houden tot andere verkeersdeelnemers is een basisregel die al geldt sinds het begin van de coronaperiode.
Hoe fiets je veilig samen?
Als wielrenner ben je gewend om vlak naast elkaar of dicht op elkaars wiel te fietsen. Toch doen we een beroep op de
zelfbeheersing van elke wielersporter: respecteer de minimale afstand van 1,5 meter tot elkaar en anderen, óók als je
samen fietst. Dat betekent niet in het wiel van een ander rijden of schouder aan schouder naast elkaar. Het zal even
wennen zijn om niet uit de wind te kunnen fietsen, maar zie het als een goede training: uiteindelijk word je er sterker
door. (tekst NTFU)
_____________________________________________________________________________________________
Nieuwe leden: Rik Zweers, Paul Hellingwerf en Jan van ’t Zand. Wij wensen jullie veel fietsplezier!
_____________________________________________________________________________________________
Rabo ClubSupport WTC doet ook dit jaar mee met de Rabo ClubSupport Actie, deze
actie loopt t/m 25 oktober 2020. Middels deze Campagne investeert de Rabobank in de
samenleving door clubs en verenigingen te ondersteunen. Een voorwaarde is dat je wel
lid moet zijn van de Rabobank om te kunnen stemmen.
WTC is te vinden via onderstaande link.
https://www.rabo-clubsupport.nl/het-drentse-land/deelnemers/details/66027-wielertoerclub-ruinen
_____________________________________________________________________________________________
Agenda: Als gevolg van de aangescherpte maatregelen kan de clubtocht van 25 oktober niet door gaan.

