SNERTTOCHT
Zondag 24 april hadden we een clubtocht op het programma staan. Om half negen stonden
20 WTC-ers op de Brink en we vertrokken in 2 groepen onder leiding van Wim Jalvingh en Jan
Boverhof. Eerst wind mee richting Ruinerwold, Rogat, Meppel, Hasselt en het prachtige stuk
over de smalle dijk via de buurtschappen Streukel, Genne en Haerst. Na een welverdiende
pauze via Punthorst, IJhorst, Haalweide en Echten terug naar Ruinen. Richard Stevens had
deze mooie route uitgezet en fietst deze vaker, wij weten waarom… tis een heel mooie route.
De snelle groep die dik 30 km gemiddeld op de teller had was wonderwel later bij Hees dan
de groep erachter die 4 km minder hard per uur fietste. Terwijl beide groepen dezelfde route
hebben gefietst …….;-) Heren bedankt voor deze mooie, gezellige en winderige fiestochtend.
KONINGSSPELEN ’t OELEBROD
Vrijdag 22 april hebben Jasmijn Steenbergen, Sissy Mos, Ramon en Jan Koster een mountenbike
clinic gegeven tijdens de Koningsspelen. In totaal hebben 60 kinderen van IKC ’t Oelebröd
Ruinen en het Echtenest uit Echten genoten van het mountenbiken in het poasbargbossie.
Bedankt voor hulp en enthousiasme.
MTB CLINIC’S
We kunnen weer met Gerben Mos op stap om aan onze MTB vaardigheden te werken. Gerben, fietsend bij
mountainbiketeam KMC, zal ons voorzien van tips zodat we als beginnend of gevorderde fietser kunnen schaven aan
onze techniek waardoor we nog meer fietsplezier ervaren. Als je belangstelling hebt geef je vóór 25 mei dan op bij ons
secretariaat per mail: secretaris@wtcruinen.nl. We maken aan de hand van de opgaves niveaugroepjes van maximaal
10 personen. De clinics worden gegeven op de dinsdagen in de maand juni met uitloop naar de maand juli. Je krijgt
bericht in welke groep en op welke avond je bent ingedeeld. De clinics starten om 19.00 uur vanaf de brink. De kosten
van de clinics worden gedragen door de WTC.
DINSDAG, DONDERDAG EN ZONDAG CLUBTRAININGEN
Naast de zondagen zijn we inmiddels ook op dinsdag (MTB) en donderdagavond (weg) gestart met de clubtrainingen.
Beide avonden vertrekken we om 19:00 uur en op zondag om 8:30 uur vanaf de Brink.
NIEUWE LEDEN
Monica Scheper en Rens Boekhoff. Wij wensen jullie heel veel fietsplezier!
AGENDA: MTB CLUBTOCHT DAUWTRAPPEN OP HEMELVAARTSDAG
Donderdag 26 mei staat het dauwtrappen op het programma. We vertrekken om 6
uur vanaf de Brink. Lambert Prent en Alex Boer hebben de leiding en het beloofd
een mooie tocht te worden. Het is belangrijk om je van te voren op te geven (vóór
22 mei) i.v.m. de catering. We gaan ontbijten op een heel speciale locatie. Meld je
dan aan via de Cyql app of mail naar Jan Mulder: janenbetsy.mulder@gmail.com
CYQL - APP
Via de Cyql app kun je aangeven wanneer je aan een activiteit deelneemt. De registratie code is I9EB3BKW
(eerste is een hoofdletter i) deze code kun je gebruiken om toegang te krijgen tot onze club omgeving.
Mutaties
Wanneer er persoonlijke gegevens wijzigen kun je deze zelf via de NTFU account veranderen. Wanneer je mailadres
wijzigt geef dit dan ook even door via de mail naar secretaris@wtcruinen.nl zo blijf je de WTC-informatie ontvangen.

