DAUWTRAPPEN
Donderdag 26 mei om 6:00 uur stonden 33 WTC-ers op de Brink voor een ochtendje dauwtrappen. Alex Boer en Lambert
Prent hadden een mooie tocht uitgezet. In 2 groepen vertrokken we richting Dwingelderveld, nabij de radiotelescoop
reden we de MBT route Spier op en bij Smalbroek er weer af vervolgens via Terhorsterzand richting Drijber naar de VAM
berg. Bovenop de VAM berg stonden Jan en Betsy Mulder met een geweldig ontbijt te wachten. Dit was werkelijk
fantastisch net zoals de locatie, ontbijten op 56 meter boven NAP. Via de Boerveensche plassen, Molenhoek en via een
deel van de Giant track terug via Gijsselte naar de Brink. Alex, Lambert, Jan en Betsy bedankt. Een zeer goed begin van
de dag!

MTB CLINIC’S
Gerben Mos is al met 2 groepen op pad geweest om aan onze MTB vaardigheden te werken. Er staan nog 2 clinic’s
gepland, namelijk 21 en 28 juni. Vergeten aan te melden en wil je nog mee? Mail dan naar: secretaris@wtcruinen.nl
NIEUWE LEDEN
Marcel Vos, Theo Duker, Sissy Mos en Gerrit Boverhof. Wij wensen jullie heel veel fietsplezier!
AGENDA:
Midzomeravond tocht (MTB) stond vrijdag 24 juni gepland, deze is verplaatst naar vrijdag 1 juli vertek 19:00 uur !!!
Zondag 10 juli: Clubtocht weg
Dinsdag 23 augustus: Tijdrit op de Giant Track
INTECHNEAU MTB STREETRACE
Donderdagavond 16 juni hebben 125 personen deelgenomen aan de Intechneau
Streetrace waaronder een aantal WTC-ers. Het was een waar spektakel met veel
actie. De algehele leiding was in handen van Jan Koster. In totaal zijn er 45
vrijwilligers actief geweest er is hard gewerkt om alles in goede banen te leiden.
Naast de reguliere top 3 was er een speciaal WTC podium bij de funklasse. Deze
werd gewonnen door Arnt Jalvingh, gevolgd door Rens Boekhoff en Gertjan de Kam.
Christel Mos zegevierde bij de dames.
Jans Schulting heeft prachtige foto’s gemaakt, middels onderstaande link zijn deze te bewonderen.
https://myalbum.com/album/siu5Eayn4UP6 WTC is weer op de kaart gezet, deze race was een onderdeel van de
Streetrace Competitie Noord-Oost Nederland. Documents\A4\RaceReduced.pmt (mtbstreetracecompetitie.nl)
Een geslaagd evenement, alle vrijwilligers heel erg bedankt voor jullie hulp, want zonder vrijwilligers geen evenement!
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.

