MIDZOMERAVONDTOCHT
Wim Jalvingh en Wim de Blécourt hebben de organisatie van de midzomeravond
tocht op zich genomen. Tegen zeven uur was het al behoorlijk druk op de Brink.
Zo’n 30 WTC-ers hadden wel zin in een avondje MTB-en. Wim en Wim hadden
het vizier op Havelte gezet. We hebben daar een deel op de vaste MTB gereden
en op een aantal punten een toeristische route. Zo kom je nog eens op paadjes
waar je normaliter aan voorbij fietst. Terug in Ruinen had WTC zo ongeveer het
gehele terras in beslag genomen. Wim en Wim hadden een speciale verrassing,
we werden getrakteerd op een heerlijke Sorbet. Heren bedankt voor deze mooie clubtocht en gezellige avond.
TENTEN
Er zijn 4 nieuwe tenten aangeschaft, deze zijn te gebruiken
bij club activiteiten en evenementen.
De tenten zijn voorzien van het mooie nieuwe logo.
CLUBTOCHT RACE
Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Zondag 10 juli hebben Aaldert Hooijer en Gert-Jan van den Bosch een
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn clubtocht uitgezet richting Friesland. 15 WTC-ers vertrokken in één groep
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn richting Havelte, Steenwijk, Wolvega en Echtenerbrug. Zo staan we om half
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn negen nog op de Brink in Ruinen en geen 2 uur later zitten we aan het
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Tjeukermeer koffie te drinken met uiteraard, zoals bij elke clubtocht,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn heerlijke appeltaart. Na de pauze
Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn weer zuidwaarts richting MunnekeNnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn buren, Oldetrijne, Nijetrijne,
Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Oldemarkt en via Steenwijk weer
Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn terug naar Ruinen. Wat een fijne
bijkomstigheid was dat wij bijna de gehele terugweg de wind in de rug hadden.
Met uiteindelijk 124 km op de teller bedanken wij de heren voor deze mooie
tocht, het was weer genieten.
VRIJWILLIGERS KLEDING
De vrijwilligers die elke donderdag op de Giant Track onderhoud
plegen hebben er een item bij. Er is een mooie polo en een
sweater aan de outfit toegevoegd.
De Giant track ligt er geweldig bij, complimenten aan de groep
die heel trouw wekelijks op de track te vinden zijn.

MTB TIJDRIT GIANT TRACK
Dinsdag 23 augustus hebben Jan Mulder en Hans Scholing een tijdrit op de MTB
Giant Track Ruinen georganiseerd. 12 WTC-ers durfden het aan om onder tropische
omstandigheden met elkaar de strijd aan te gaan. De dames Mos en Mulder hadden
positie ingenomen bij de finish lijn, om tot op de honderdste seconde nauwkeurig de
tijd te noteren. Vanaf 19:00 uur werd er om de minuut afgeteld en vertrokken de
,
deelnemers voor 1 ronde van 15 km. Het parcours was op 2 punten ingekort om
gevaarlijke situaties (oversteek) te voorkomen.
Er stonden ruim voldoende pijlen die de route aangaven. Nieuw WTC-lid Laura Prins kon dit beamen, ze heeft dan ook
keurig de route gefietst. Na het eerste onderdeel kon iedereen even op adem komen en na enig protest (i.v.m. de warmte)
van de deelnemers is het tweede onderdeel ingekort tot een supersprint. De supersprint deed de naam eer aan en was
dan ook nog geen 150 meter, vanaf de Echtenseweg tot de keet. Dit onderdeel vergde uiterste concentratie van starters
Jan en Hans en de tijdwaarneemsters Betsy en Christel. Door ervaring verliep dit uiterst nauwkeurig. Paul Mos was
superieur op de ronde en Niek Jan Jalvingh was veruit de rapste op de supersprint. Heel erg bedankt voor de organisatie
en we willen iedereen uitnodigen om volgend jaar zeker deel te nemen. Het is een leuke activiteit en verdient meer
deelname.

NIEUWE LEDEN
Harrie Kolk en Laura Prins. Wij wensen jullie heel veel fietsplezier!
AGENDA:
2 t/m 4 september – Club 3 daagse
Zondag 25 september - Weg clubtocht
Zondag 30 oktober - MTB clubtocht
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.

