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Nieuwsbrief Oktober 2018
Van de bestuurstafel.

Einde Wegseizoen

Beste Turfrijders,

Datum: 14 oktober
Starttijd rit: 9.00
Koffie/worstenbrood va 11.00

Na een lange, hete en droge zomer is de herfst
aangebroken. En daarmee komt het einde van het
seizoen met rasse schreden naderbij.
Mede door het mooie weer is het seizoen weer
omgevlogen en is het alweer ruim 3 weken geleden
dat we de laatste grote rit naar Limburg hebben
afgerond.
Helaas konden we de bus niet geheel gevuld krijgen
en zijn er een aantal bekenden van de voorzitter op
eigen kosten meegereisd.
Om kosten voor de vereniging te besparen willen we
voorstellen om dit in volgende edities, als er ruimte
is, echtgenoten, vrienden of bekenden uit te
nodigen mee te gaan om te fietsen of te wandelen.
Dit brengt me op een al langer slepend probleem:
De volgwagen..
We hebben na het stoppen van Fred geen nieuwe
chauffeur gevonden ondanks alle oproepen ten spijt.
Nu blijkt het voor ritten in de eigen omgeving geen
groot probleem te zijn. Maar voor de ritten in de
Eiffel en Limburg vindt het bestuur dat dit absoluut
noodzakelijk is. Als dit probleem niet structureel
opgelost wordt zien we ons genoodzaakt deze ritten
te schrappen.
We zullen dit aanhangig maken tijdens de jaarvergadering.
Als al gezegd het einde van het seizoen nadert.
Zoals elk jaar sluiten we weer af met koffie en
worstenbrood. Ook dit jaar, 14 oktober, nodigen we
jullie hiervoor uit. Omdat we dit voorjaar geen
nieuwe teamfoto hebben kunnen maken willen we
graag van de gelegenheid gebruikmaken om tijdens
de seizoen afsluiting nieuwe foto’s te maken.
Meld je aan via de website!
Verder in deze nieuwsbrief een verslag van Heleen
over de deelname aan Colsensation
Tot slot,
Ook dit jaar kan er weer gespind worden bij Trivium
Sport. Zie verderop voor de details
Namens het bestuur, Gerard Kalis.

Uiteraard starten en eindigen we bij Café
Roeloffs.
Aanmelden via de website uiterlijk 9
oktober.
Vertrektijden:
Let op de wijziging vertrektijden:
Oktober: 9.00 uur
November: 9.30 uur
Spinning lessen Trivium Sport.
Luuk Meesters heeft ons weer
uitgenodigd deel te nemen aan de
spinninglessen deze winter.
Het seizoen loopt van 1 oktober t/m 1
april.
Abonnement prijzen:
26.95 € per maand bij 1 x in de week
spinning.
36.95 € per maand bij onbeperkt
spinning.
Er worden 25 nieuwe fietsen geplaatst!
Om iedereen van dienst te kunnen zijn
wordt gevraagd om wat meer te
spreiden dus niet alleen op de dinsdag
en donderdag avond komen.
Er zijn namelijk meerdere lessen zie het
schema onderaan.
Maximaal 15 minuten voor aanvang van
de les zal de instructeur iedereen
ontvangen en de zaal openen.
Om misverstanden en fraude te
voorkomen zullen wij ook vragen of jullie
het pasje van de turfrijders kunnen
tonen om te voorkomen dat anderen
namens jullie bij onze club sporten.
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wordt gesponsord
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Helaas hebben een aantal commissieleden besloten
te stoppen met hun activiteiten binnen de ATB
commissie.
Daarom zijn we dringend op zoek naar 2 nieuwe
commissieleden met hart voor de mountainbike en
het leuk vinden mee te helpen onze jaarlijkse ATBtocht mee te organiseren.

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
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!

Meld je aan via info@turfrijders.nl

Ledennieuws/Lief & Leed.

Aanmelden evenementen.

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

Oproep ATB Commissie

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.
Valpartijen.
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
Rijden in nieuwste clubkleding.
Alle club & trainingsritten worden verreden in
clubtenue. De speciale ritten altijd in het nieuwe
tenue.
Contactmomenten Kledingcoördinator.
Helaas wordt onze kledingcoördinaor bij nacht en
ontij telefonisch benadert met al dan niet onzinnige
vragen over de kleding.
We willen jullie weer eens wijzen op de afspraak die
staat:
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. 061442 4576.

TWV De Turfrijders
wordt gesponsord
door:

Belangrijke data 2018/2019
Afsluiting wegseizoen 14 oktober
ATB-tocht
20 jan 2019
Jaarvergadering
25 jan 2019

Colsensation 2018
Samen met negen andere
wielerfanaten van onze club hebben
wij meegedaan met het evenement
Colsensation. Een evenement om
geld in te zamelen voor KWK door
gesponsord de Mont Ventoux te
beklimmen te voet of per fiets.
Tijdens het evenement was de keuze
één, twee of drie keer die berg op.
Zo begonnen we al een half jaar
vooraf te trainen. Ieder op zijn eigen
manier en met een eigen
doelstelling.
Naast vele uren op de fiets in de
vertrouwde omgeving boden de
clubritten in Limburg en de Eifel ons een mooie
gelegenheid om hoogtemeter te maken. Alles
om op tijd in vorm te zijn.
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Elf september was dan eindelijk was het zover! Uiteindelijk heeft iedereen de top
bereikt, sommigen zelfs twee of drie
We vertrokken vier uur in de nacht met twee
keer.
bedrijfsbussen van Deba. De teamsponsor die
Het gevoel dat je hebt na die berg
ons ook voorzag van fietsbroeken en bidons.
bedwongen te hebben is
Aangekomen in de Provence was er nog ruim
onbeschrijfelijk.
de tijd te ontspannen en konden we
aanschuiven aan het diner voor alle deelNadat iedereen weer enigszins fris
nemers en vrijwilligers. Daar ontmoetten we
en fruitig was volgde er ’s avonds
de andere deelnemers waaronder het team van een afsluitend feest met barbecue.
de KSE
Hoewel sommigen hier weinig van
hebben meegekregen…
Donderdag stond in teken van voorbereiden en
ontspannen, tijd genoeg om te genieten van
Helaas vertrokken we zaterdag
het prachtige weer.
alweer en na een lange dag reizen
kwamen we weer veilig thuis met
Vrijdag was de grote dag!
een voldaan gevoel en een hele
Om 6.00 ’s morgens werd er gestart zodat we
mooie ervaring rijker!
een heel stuk nog in het donker reden.
Gelukkig hadden we een prima dag met zo’n
Heleen Korswagen.
30 graden in het dal en 17 graden op de top.
Eenmaal onderweg kom je andere kanjers
tegen. Lopend of rennend de berg op, zelfs
iemand op een éénwieler! Maar allemaal voor
hetzelfde doel: het KWF.
En dat voelde je, een fantastisch gevoel wat je
deelde met iedereen, zonder woorden, een
enorme saamhorigheid en dat maakte het zo
mooi maar ook loodzwaar.

Programma toerritten weg 2018

Dames
Versie:

Datum

Afstand
74
61
72
62

Zo

65 km Winterrondje

4-nov

km
km
km
km

Toerrit
Baarle-Nassau
Ostaaijen
Molenschot
Willemstad

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

Programma & Spinning Kalender:

V01

Info: route@turfrijders.nl
Datum: 21-1-2018

Rit nr Vertrektijd Bijzonderheden
25
153
88
26

9.00 uur
9.00 uur
9.00 uur
9.00 uur

1

9.30 uur

Afsluiting seizoen
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Programma toerritten weg 2018

A/B rijders
Versie:

Datum

Afstand
75
61
75
74

Zo

65 km Winterrondje

4-nov

km
km
km
km

Toerrit
Oosterhout
Ostaaijen
Wouw
Schijf

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

Spinning Kalender:

Tel:06-44054771
e-mail: info@turfrijders.nl
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V01

Info: route@turfrijders.nl

Datum: 21-1-2018

Rit nr Vertrektijd Bijzonderheden
59
153
144
145
1

9.00
9.00
9.00
9.00

uur
uur
uur
uur

9.30 uur

Afsluiting seizoen

TWV De Turfrijders
wordt gesponsord
door:

