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Nieuwsbrief Zomer 2018
Van de bestuurstafel.

Contactmomenten
Kledingcoördinator.

Beste Turfrijders,
Vanaf het terras een laatste nieuwsbrief voor onze
zomervakantie.

Helaas wordt onze kledingcoördinaor bij
nacht en ontij telefonisch benadert met
al dan niet onzinnige vragen over de
kleding.

Inmiddels hebben we al weken lang bijzonder warm
en droog weer achter de rug waarin de broodnodige
kilometers weer zijn gemaakt.

We willen jullie weer eens wijzen op de
afspraak die staat:

Een uitzonderlijke zomer dit jaar, vorige week heb ik
voor het eerst in jaren, vrijwillig, een training
geskipt vanwege de hitte! Zuid Frankrijk is er niets
bij.

Bij problemen met defecte kleding etc
s.v.p. melden bij Cees van Eekelen. Dit
kan telefonisch op maandagavond van
19.30-20.00. Tel. nr. 06-1442 4576.

Maar beter weer om te trainen kun je nu hebben
met, de Mont Ventoux op de planning dit jaar.

Mocht je op dat tijdstip niet kunnen
bellen stuur dan een email en Cees belt
je aan de hand hiervan zsm teug.
kleding@turfrijders.nl

Nieuwe aanwas bestuur;
We kunnen jullie melden dat een tweetal leden zich
hebben gemeld om zitting te nemen in het bestuur.
Karolijn Antenne en Peter Faes, van harte welkom!
Beiden doen dit onder voor behoud, we hopen
natuurlijk dat jullie besluiten definitief zitting te
nemen.
Als al eerder vermeld zoeken we nog vrijwilligers
voor de profronde op 19 augustus, hoe je aan te
melden lees je verderop.
Ook willen we jullie wijzen op onze clubrit in
Limburg. Deze vindt plaats op 1 september.
Inschrijven kan via de website uiterlijk 19 augustus!
Dit ivm het reserveren van het vervoer.
Tot slot in deze nieuwsbrief een dringende oproep
van onze kledingcoördinator.
We wensen jullie, voor zover je nog het nog niet
achter de rug hebt een fijne vakantie en hou de
goede kant boven.
Namens het bestuur, Gerard Kalis.

Denk eens aan hoe uiterst irritant het is
als je zelf gebeld wordt op een tijd
waarop het even niet schikt.
Dus: respecteer de afspraak en hou
je svp hieraan!
Oproep Profronde.
Jullie kennen de Profwielerronde van
Etten-Leur deze vind plaats op zondag
19 augustus.
Een geweldig evenement dat steeds
groter groeit met veel bekende
profrenners.
Er komt een totaal nieuw VIP-dorp en
het parcours wordt langer.
Dat betekent ook dat er meer
vrijwilligers nodig zijn voor diverse
werkzaamheden.
Profwielerronde Etten-Leur heeft ons
gevraagd of wij daar iets voor kunnen
betekenen.
Wij, wielerliefhebbers, willen natuurlijk
daar een bijdrage aan leveren.
Lees verder op de volgende pagina!
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Er zijn dus mensen nodig voor:

Rijden in nieuwste clubkleding.

* Bemannen oversteekplaatsen
* Signaleurs bochten. Je staat dan altijd vooraan op
de beste plaats.
* Vrijwilligerscoördinator, Coördinatie op de dag van
de wedstrijd en eventueel werving vrijwilligers
* Opbouw ploeg zaterdag/zondag
* Afbouw ploeg zondag/maandag

Alle club & trainingsritten worden
verreden in clubtenue. De speciale ritten
altijd in het nieuwe tenue.

Als we met velen zijn dan kan alles in deeltijd
ploegen gedaan worden. Zodat je b.v. niet de
gehele dag hoeft te staan bij een oversteekplaats.

Bij problemen met defecte kleding etc
s.v.p. melden bij Cees van Eekelen. Dit
kan telefonisch op maandagavond van
19.30-20.00. Tel. nr. 06-1442 4576
Of aangevuld met een foto van ’t
probleem, per email aan het bestuur:
kleding@turfrijders.nl

Wat krijgen jullie ervoor terug:
* Natuurlijk zie je de toprenners rondrijden.
* Lunchpakket, voldoende drinken en eventueel
andere versnaperingen.
* Medio september een feest voor de vrijwilligers.
Wil je de Profwielerronde ondersteunen geef je dan
op. Aanmelden kan via:
vrijwilligers@ profwielerrondeetten-leur.nl
Geef aan wat je zou willen doen.
Nog leuker is het als je al je (fiets)vrienden
meekrijgt om mee te helpen.

Ledennieuws/Lief & Leed.

Aanmelden evenementen.

Belangrijke data 2018/2019

Op de website hebben we alle speciale tochten en
evenementen geplaatst waar je je voor kunt
aanmelden. Zodat we weten op hoeveel deelnemers
we kunnen rekenen.

Limburg
Afsluiting wegseizoen
ATB-tocht
Jaarvergadering

Valpartijen.

Programma: z.o.z.

Bij valpartijen, waarbij de verwondingen groter zijn
dan een paar schaafplekken, ALTIJD een ambulance
(112) bellen.
Geef het ook altijd door aan het bestuur.
Doorgeven van wijzigingen
Doorgeven van wijzigingen kun je zelf doen op de
NTFU website. Aan de hand hiervan kunnen wij
eenvoudig onze administratie op orde houden.
Dit kun je doen via http://www.mijnntfu.nl
Mocht je daar moeite mee hebben kun je de
wijzigingen met betrekking tot adres woonplaats en
email ook doorgeven via info@turfrijders.nl

As er leden opvangen dat collega fietsers
ziek zijn, al dan niet in het ziekenhuis
liggen of dat er iets te vieren valt, meldt
dit dan aan het bestuur. Niet alles komt
bij ons binnen zodat wij dan ook niet
altijd aandacht kunnen schenken aan
deze gebeurtenissen. Neem contact op
met Ad Kocx. Tel: 076-5033663. e-mail:
ad.kocx@gmail.com

1 september
14 oktober
20 jan 2019
25 jan 2019
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Programma toerritten weg 2018

Dames
Versie:

Datum
Afstand
Zo 5-aug
74 km
Za 11-aug 114 km
Zo 12-aug
77 km
Zo 19-aug
91 km
Za 25-aug 112 km
Zo 26-aug
75 km

Toerrit
Schijf
Heusden
Kop van 't Land
De Heide
Spui Kiltunnel
Heerle

74
61
72
62

km
km
km
km

Baarle-Nassau
Ostaaijen
Molenschot
Willemstad

Programma toerritten weg 2018
Afstand

Zo
Za
Zo
Zo
Za
Zo

97
148
96
105
140
87

5-aug
11-aug
12-aug
19-aug
25-aug
26-aug

km
km
km
km
km
km

Toerrit
Numansdorp
Krimpenerwaard
Bergen op Zoom
Hoogstraten
Zuid Beveland
20 Viaducten

120
10
23
58
4
157

8.00
8.30
8.30
8.30
8.30
8.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur

25
153
88
26

9.00
153
9.00
9.00

uur
uur
uur
uur

V01

Rit nr Vertrektijd Bijzonderheden
90
37
5
150
100
110

8.30
8.00
8.30
8.30
8.00
8.30

Limburg
Minderhout-Ulicoten
Strijensas
Kop van 't Land
Philips-Oesterdam
Steenbergen

120
54
6
13
164
157

8.30
8.30
8.30
8.00
8.30

Zo 7-okt
Zo 14-okt
Zo 21-okt
Zo 28-okt

Oosterhout
Ostaaijen
Wouw
Schijf

59
153
144
145

9.00
9.00
9.00
9.00

km
km
km
km

Info: route@turfrijders.nl

Datum: 21-1-2018

Za 1-sep 133 km
Zo 2-sep 90 km
Zo 9-sep 88 km
Zo 16-sep 77 km
Zo 23-sep 133 km
Zo 30-sep 77 km
75
61
75
74

Afsluiting seizoen

A/B rijders
Versie:

Datum

Datum: 21-1-2018

Rit nr Vertrektijd Bijzonderheden
145
8.30 uur
8
8.00 uur Pauze,Café De Koppelpaarden Oude Kerkstraat 1 Dussen, 0416-391264
13
8.30 uur
60
8.30 uur
168
8.00 uur
111
8.30 uur

Za 1-sep 133 km Limburg
Zo 2-sep 86 km Zonnewendetocht
Zo 9-sep 68 km Chaam
Zo 16-sep 75 km Dongen
Zo 23-sep 78 km Zevenhuizen
Zo 30-sep 77 km Steenbergen
Zo 7-okt
Zo 14-okt
Zo 21-okt
Zo 28-okt

Info: route@turfrijders.nl

V01

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Pauze in Vlist

Pauze Non Plus Ultra, Grindweg 2 Woensdrecht. 0164-612165

Afsluiting seizoen

0

