NIEUWSBRIEF april 2017
Uw veiligheid
Mogen we al onze leden vragen voor hun eigen veiligheid, de collega’s leden en andere
weggebruikers dat we steeds de wegcode volgen. Tot nader order zijn we nog geen UCI
ploeg die deelneemt aan wielerwedstrijden.
Hou er ook rekening mee dat we niet op afgesloten parcours rijden en dat er nog ander
weggebruikers kunnen zijn : op het voetpad, de andere rij-richting, …
We hebben ook enkele aansluitende fluo-vestjes en lichtjes aangeschaft voor onze
wegkapiteins voor de ritten bij valavond, ochtendschemering of mistige momenten.

Woensdagritjes
Elke woensdag spreken we af aan het lokaal om een avondritje te maken.
We starten stipt om 18u30 en er is geen volgwagen voorzien (dus zelf zeker reserve materiaal
meebrengen).
Bovendien raden we aan lichtjes te voorzien wanneer de rit zou uitlopen.
Als de afterparty bij Isabelle ook nog uitloopt, zijn we ervan overtuigd dat één lichtje vaak net
iets te weinig zal zijn ☺

Afgelasting interclubrit op paasmaandag
Jammer genoeg kregen we de mededeling dat er geen paasmaandag rit georganiseerd
wordt door de sportdienst van Hooglede. De geplande klassementsrit gaat dus niet door. Er
wordt geen vervangende klassementsrit voorzien. Jullie kunnen dus op het gemak de niet
gevonden paaseieren verder zoeken.
#8830, Hooglede, een sportieve gemeente ☺

De Moeren rit : 23/04/2017
Net zoals vorig jaar doen we dit jaar opnieuw een ritje op verplaatsing.
Lodewijk neemt ons dit jaar mee naar "De Moeren".
Hij heeft voor de A ploeg een rit voorzien van 100 km.
Voor de B ploeg bedraagt de afstand 85 km.
We verzamelen aan het clublokaal om 7u30.
Om 7u45 gaan we met eigen vervoer naar Diksmuide ( Parking aan de ijzertoren ).
Gelieve af te spreken onder elkaar voor het vervoer.
Het is de bedoeling om tussen 12u en 12u30 terug in Hooglede te zijn.
Voor de mensen die met de fiets naar Diksmuide willen wordt er ook verzameld om 7u30 aan
het clublokaal. Gelieve jullie in- of uit te schrijven voor deze activiteit.

Komende ritten
Zondag 23 april

start

A – ploeg

B- ploeg

7u30

Dwars door de Moeren
100 km (bestuur)
80 km (bestuur)
Inschrijven verplicht !!

Zondag 30 april

8u00

100 km (Nick V)

80 km (Dirk S& Henk DC)

Zondag 7 mei
Zondag 14 mei
Zondag 21 mei
Zondag 28 mei

8u00
8u00
8u00
8u00

100 km (Nico D)
100 km (Peter D)
100 km (Kurt S)
100 km ( xxx)

80 km ( Rik V )
80 km (Lodewijk)
85 km (Jan D)
85 km ( Johan D)

Zondag 4 juni
Zaterdag10 juni

8u00
7u00

100 km ( Bram C)
90 km (Rik V)
verrassingsrit : onduidelijke, dubbelzinnig info volgt
’s avonds is er het WOT familiefeest in De Sleedoorn
Inschrijven verplicht !!

Met sportieve groeten,
Het WOT bestuur

