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De Stand der Spaken 
 
Beste leden, 
 
Afgelopen maandag 4 april vond onze voorjaars-ALV plaats. Tijdens 
een aantal formele agendapunten voor het afronden van het 
bestuursjaar 2015 en het budget voor 2016 waren er een paar 
noemenswaardige punten van aandacht. Een korte terugblik: 
 

• Een contributieverhoging van €2,50 voor alle toerfietsleden. 
• Het plotselinge vertrek van Ad de Goede uit het bestuur 

vanwege persoonlijke omstandigheden. 
• De formele installatie van Louk Janssen en Barend de Graaff in 

het bestuur. 
• Het vertrek van Paul van der Linden uit het bestuur. Een 

bijzonder moment. Paul is medeoprichter van onze vereniging 
25 jaar geleden! In al die jaren is Paul actief bestuurslid 
geweest en heeft hij een enorme bijdrage geleverd aan de 
vereniging. Niet alleen als betrokken lid en bestuurslid maar de 
laatste jaren zelfs binnen de NTFU. We hebben onze 
bewondering hiervoor tijdens de vergadering uitgesproken en 
Paul hiervoor heel hartelijk bedankt. Tijdens ons jubileumfeest 
op 11 september komen we hier zeker nog een keer op terug… 

 



 
 
Tegen het eind van de vergadering kwamen er nog een tweetal zaken 
aan de orde die een interessante discussie tot gevolg hadden tussen de 
leden en het bestuur. Bekende onderwerpen trouwens, dus ze 
verdienen ook aandacht in deze Stand der Spaken en Lekrijder. 
 
Toerfietstocht op woensdagavond 
 
Al jaren blijkt het een uitdaging om als vereniging samen op 
woensdagavond te genieten van ±2 avonduren fietstijd. Elk jaar lijkt 
dit een soort afvalrace te moeten worden. Vele leden, die best graag 
op woensdagavond ook een rondje doen, zijn al afgehaakt omdat de 
snelheden hoog, hoger, hoogst moeten zijn. Wat er af/om/uitvalt aan 
de achterkant van het peloton lijkt niemand te interesseren. We zijn 
blij dat er een aantal initiatieven vanuit de leden gestart zullen worden 
om vanuit het “samen uit, samen thuis” principe een aantal 
snelheidsgroepen woensdagavond te herintroduceren. Communicatie 
voor, tijdens (en na) de tocht zijn hierbij van groot belang. Met de 
introductie van een WhatsApp groep voor woensdagavond rijders 
verwachten we deze communicatie flink te verbeteren. Maak hier 
gebruik van en kom gewoon weer lekker op woensdagavond 19:00 
naar Statina. 
 
Beleid/plannen van WTC Culemborg met betrekking tot groei, 
meer vrouwelijke leden en/of meer jeugdleden. 
 
Het bestuur heeft in 2014 gekozen voor aandacht en programma’s om 
365 dagen per jaar te kunnen fietsen voor alle leden die in 
groepsverband van de fietssport en fietsontspanning willen genieten. 
Nieuwe leden, die dit ook aanspreekt, zijn van harte welkom. Leden die 
andere ideeën hebben over de definitie of invulling van sport en 
ontspanning hoeven geen lid te blijven. Bij het beoefenen van onze 
clubactiviteiten streven we naar maximale veiligheid voor alle  



 
 
deelnemers en het beter maken of houden van het imago van 
toerfietsers. Serieus werven van (veel) meer leden, grotere opkomst, 
speciale begeleiding (jeugd) passen op dit moment niet in het beleid, 
plannen en capaciteit van het bestuur. 

 
Het “beheren” van de snelheidsgroepen die we nu al kennen blijkt toch 
steeds weer tot dezelfde uitdagingen te leiden (zie boven). In dat 
kader raad ik iedereen aan terug te kijken naar een interessante 
1Vandaag rapportage van 5 april, te zien op 
binnenland.eenvandaag.nl/tv-
items/66199/aantal_wielrenners_op_eerste_hulp_in_4_jaar_verdubbeld 
 
Het actuele beleid van het bestuur van WTC Culemborg in een 
notendop: organiseren en faciliteren van "samen wekelijks veilig, 
sociaal naar elkaar, sociaal naar andere weggebruikers, volgens de 
verkeersregels, gezond en gezellig (toer)fietsen”. Zolang we dit niet 
volledig voor elkaar hebben en dit verankerd is bij een grote groep 
(alle?) betrokken leden, blijven alle andere mogelijke initiatieven 
gewoon even op de plank. 
In de tussentijd zullen we de samenstelling, qua leeftijd en 
snelheidsgroepen, van ons ledenbestand beter in kaart brengen om te 
zien wat er in de toekomst verder mogelijk is. 
Dus gewoon lekker sportief fietsen op dinsdag, donderdag (G-rijders), 
woensdag en zondag (toerfietsers) vanuit het “Samen uit, samen 
thuis” principe. 
 
Met vriendelijke groet, 
WTC Culemborg 
 
Raymond Groebbé 
Voorzitter 



 

 
Dit jaar bestaat onze WTC 25 jaar en dat gaan we vieren!!!!! 
 
Clubgenoten! 
 
11 september komt steeds dichterbij en de invulling  van die dag 
neemt steeds vastere vormen aan. We verzamelen tussen 13.00 en 
13.30 bij Statina. Beslist niet later!!!!   
 
Hier drinken we koffie/thee met iets lekkers en daarna vertrekken we 
naar een activiteit. We gaan daar naar toe met de fiets. Totaal fietsen 
we niet meer dan 25km, dus dat moet voor iedereen te doen zijn! Er 
zit een rustpauze in. 
 
Tussen 16.00-17.00 komen we allemaal bij elkaar bij de Bolderburen 
aan de Prijsseweg in Culemborg waar we gaan genieten van een 
drankje en BBQ met (hopelijk) mooi weer. 
We vragen alleen een kleine bijdrage van €10.00 van de NIET-leden. 
Kinderen doen niet mee deze dag. Het is voor leden en hun partners. 
Opgeven graag via een korte mail aan lustrum@wtcculemborg.nl. Geef 
dan gelijk aan of je alleen of met je partner komt. 
 
We rekenen op een grote opkomst. 
 
De lustrumcommissie, 
Henny van Kats-Renaud, 
Ton Ostermann, 
Hans Molenaar, 
Kees Dresselhuijs, 
Tiny  van der Velde-Schilstra 



Afscheid 
	
Beste  lezers, 
 
Eindelijk ben ik er in geslaagd om af te treden uit het bestuur. Ook in 
1998 heb ik een poging daartoe gedaan, toen ik aftrad als voorzitter, 
maar door het onverwachte tragische overlijden van de hoofdredacteur 
van de Lekrijder, Ron Winkel, heb ik toen na overleg met de 
toenmalige voorzitter Oof Oud, “tijdelijk” het redacteurschap van de 
Lekrijder overgenomen. 
 
Dat tijdelijke karakter is een beetje uit de hand gelopen, want het 
heeft bijna 18 jaar geduurd. Maar nu vond toch de tijd gekomen om er 
een punt achter te zetten. 25 Jaar in het bestuur is een mooie tijd, 
maar aan alles komt een eind. Ik neem dus nu definitief afscheid als 
bestuurslid en redacteur van de Lekrijder en draag het stokje over. 
 
Ik heb al die jaren met heel veel plezier de Lekrijder voor jullie 
verzorgd. Overigens is de verschijningsvorm nogal gewijzigd in de 
afgelopen jaren. In 1998 werd de Lekrijder nog voor 100% verspreid in 
papieren vorm, nu is dat voor 95% elektronisch via onze website. 
 
Rest mij om iedereen te bedanken die gedurende al die jaren hebben 
geholpen om de Lekrijder te verzorgen. Ik denk daarbij aan iedereen 
die in de loop van de jaren kopij heeft aangeleverd, waaronder de 
diverse voorzitters die ik heb kunnen overhalen om iedere keer toch 
maar weer een Stand der Spaken aan te leveren. Maar zeer speciaal 
mijn dank aan Jan en Henny van Kats die al vele jaren zorgen dat ook 
de papieren editie bij de leden die niet over internet beschikken toch 
nog steeds iedere keer in de bus valt.  
 
Ik wens iedereen heel veel leesplezier toe met deze en alle volgende 
Lekrijders. 
 
Paul van der Linden 
 
 
Paul, heel, heel hartelijk bedankt voor alles wat je voor onze 
vereniging gedaan, bedacht en verzorgd hebt. Het kan niet genoeg 
gezegd worden dat de inzet van alle vrijwilligers een vereniging vorm 
en inhoud geven. Jouw inzet over de afgelopen 25 jaar valt echter 
onmogelijk te evenaren. We gaan je missen (in het bestuur). Raymond 



 

	
	

Speciale	Dokman	Aanbieding	
	
Na	5	jaar	is	het	raadzaam	om	een	nieuwe	helm	aan	te	schaffen	(zweet	tast	de	
beschermende	werking	van	de	helm	aan)	

	
BBB	helm	Falcon			
	

• Professionele,	lichte	kwaliteitshelm		
• Grote	openingen	zorgen	voor	goede	koeling	
• Carbon	versterkt	harnas	(veilig!)	
• Kleuren	passen	perfect	bij	clubkleding	
• Leverbaar	in	maat	S,	M	of	L	
• Normaal	€	159,95			NU	voor	WTC-leden		€	99,95	

	
LET	OP:	Jouw	bestelling	plaatsen	voor	26	april	
Bestelling	mailen	naar	info@dokmanfietsen.nl		
Of	kom	langs	in	de	winkel	om	te	passen	en/of	te	bestellen	



 
Van de Gezelligheidsrijders 
 
Het lenteweer laat nog even op zich wachten, maar daar trekken de 
gezelligheidsrijders zich niets van aan. In weer en wind wordt er door 
een aantal gefietst. 
 
Koffie en Kunst in Buren bestond 10 jaar en dus werd Mieke door ons 
verwend met een mooie bos bloemen. Op naar de volgende 10 jaar 
Mieke!! We hopen nog lang van je gastvrijheid te mogen genieten. 
 
24 maart hebben we vast een voorproefje gehad van de nieuwe 
accommodatie van onze sponsor John van den Berge. Hierover zal Ad 
verslag doen. Foto’s van dit bezoek zijn online te bekijken, zie elders in 
deze Lekrijder. 
 
Het binnenlandweekend is ook weer ter sprake geweest. Het is de 
bedoeling dat we iets organiseren in het eerste weekend van juni, dus 
3, 4 en 5 juni. Opgeven kan bij Henny en Tiny. 
 
Groetjes, Tiny 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Woensdagavond Clubritten 
 
Tijdens de ALV van 4 april is er uitvoerig gesproken over het 
gezamenlijk fietsen op de woensdagavond. Het animo en enthousiasme 
voor een woensdagavondrit zijn duidelijk aanwezig onder de leden. Het 
is echter gebleken dat de groepsgrootte hierbij in de loop van het 
afgelopen seizoen is afgenomen. Om de woensdagavondritten weer 
toegankelijker te maken voor alle geïnteresseerde clubleden zijn er een 
aantal afspraken gemaakt: 

• Instructies groepsindeling en afspraken. 
• Introductie snelheidsgroepen woensdagavond. 
• Opzetten WhatsApp-groep woensdagavondritten. 

 
Het is een gegeven dat door het ontbreken van een aangewezen TTC-
er, zoals bij de zondagsritten, het moeilijker is om groepen te vormen 
en een vaste snelheid aan te houden. Het is dan ook extra belangrijk 
dat er voor het vertrek al duidelijkheid is over een aantal zaken: 

• In welke snelheidsgroepen wordt er gereden. 
• Welk tempo wil elke groep gaan fietsen. 
• Wat is ruwweg de route en afstand. 

 
MAAK HIER DUIDELIJKE AFSPRAKEN OVER OM 

TELEURSTELLINGEN EN FRUSTRATIES TE VOORKOMEN! 
 

Als de groepen zijn gevormd, is het de bedoeling dat elke groep bijeen 
blijft: Samen uit, samen thuis! 
 
Wanneer er binnen een snelheidsgroep tijdens de tocht alsnog 
behoefte ontstaat om verder te splitsen, kan dit worden gedaan door 
een stop te maken op een veilige plaats en vervolgens gesplitst de 
tocht te hervatten. Dit is veilig en voor alle deelnemers maximaal 
duidelijk. Het is dan ook van belang dat er duidelijk gecommuniceerd 
wordt, niet alleen tijdens de rit maar ook ervoor en erna! 
 



In het kader van de diverse snelheden die leden willen/kunnen fietsen 
heeft Hans Maas zich bereid verklaard om op de woensdagavonden 
aanwezig te zijn om in ieder geval een B-groep tempo te fietsen. Het is 
uiteraard niet de bedoeling dat Hans elke rit tot voorrijder wordt 
gelanceerd en iedere rit moet uitstippelen. Bedenk zelf ook een route 
die je als groep zou kunnen fietsen! 
 
Binnen de C-groep zullen er duidelijke afspraken aan de start gemaakt 
worden over maximale snelheden, vermijden van “steeds sneller” en 
het “Samen uit, samen thuis” uitgangspunt. 
 
Om de leden een beter inzicht te laten krijgen in wie er meegaat op 
een bepaalde avondrit en om effectiever onderling te kunnen 
communiceren wordt er een WhatsApp-groep gevormd. We hopen dat 
dit de sportieve geest prikkelt om samen een mooie avondetappe neer 
te zetten! Klaas Boereboom heeft zich als beheerder van de WhatsApp-
groep opgegeven, dus meld je bij hem aan om in de “WTC 
woensdagavond” groepsapp te worden opgenomen. Klaas is bereikbaar 
op 06 408 270 25. Je kunt opname in de groep ook aan hem vragen 
via klaasboereboom@outlook.com. Vergeet dan niet jouw naam en 
mobiele nummer te vermelden. 
 
Veel fietsplezier, met z’n allen, op woensdagavond! 
 

Gezelligheidsrijders op de koffie 
bij Fysio van den Berge 
 
Als sponsor van WTC vatten Marian en John het plan op om iets 
speciaals voor de Gezelligheidsrijders te doen. Dat plan kreeg 
donderdagmiddag 24 maart gestalte. 
 
Tijdens de gebruikelijke rit vond de koffiestop plaats in de Zandstraat. 
Omdat het de eerste keer was dat de pauze van een fietstocht in 
Culemborg was, werd besloten een “achtje” te rijden. Als eerste lus 
van het “achtje” werd een rondje Everdingen gereden. 
 
Na een uur de wind getrotseerd te hebben werden we met open armen 
ontvangen in de fysiopraktijk. Bij binnenkomst maakte de oefenruimte 
al direct grote indruk. Ook de behandelkamers werden bewonderd. 
Maar de grootste verrassing vond bij de koffie/thee plaats. De 
welkomstaart bleek een schot in de roos. 
 



 
 
De tussenstop duurde aanzienlijk langer dan normaal op de 
clubmiddagen. Na de nodige calorieën ingenomen te hebben, werd 
door de meeste deelnemers de tweede lus gereden. Met als doel Tiny 
een stuk op weg naar Tiel te helpen. 
 
Met dank aan Marian en John kan op een zeer geslaagde middag terug 
gekeken worden. 
 
Ad 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Het Nieuwe Fietsen”, ook in 2016 
 
Aan het begin van het fietsseizoen 2015 zijn we gestart met een 
cursus wegkapitein voor de TTC-ers van onze  vereniging. Voor de 
cursus, gegeven door de NTFU, hadden zich zo’n 10 TTC-ers 
opgegeven. Doel van deze training was tweeledig: enerzijds de 
veiligheid bij het fietsen in (grote) groepen voor onszelf en de overige 
weggebruikers te verhogen en anderzijds het imago van ons 
toerfietsers bij onze mede weggebruikers te verbeteren. Toerfietsers 
en andere weggebruikers zijn helaas niet altijd vrienden op de weg. 
 
In de training die zowel uit theorie als praktijk bestond hebben we (de 
TTC-ers) veel praktische tips en richtlijnen gekregen hoe we de 
hiervoor genoemde doelen kunnen bereiken. 
 
Daarna hebben we de opgedane kennis overgebracht op de overige 
leden van onze wielerclub. Belangrijk en plezierig daarbij was te 
ervaren dat eigenlijk iedereen deze nieuwe manier van fietsen in een 
groep enthousiast ontving en de nieuwe regels goed en logisch vond. 
 
En om even het geheugen op te frissen, wat waren deze nieuwe regels 
ook al weer: 

• We houden ons aan de verkeersregels en rijden daar waar 
fietsers horen te rijden. De voorste 2 rijders houden hierbij 



rekening met de groep achter hen, passen hun snelheid tijdig 
aan en kiezen tijdig een duidelijke koers. De groep daarachter 
volgt de voorste renners. 

• Groepsgrootte maximaal 14 renners, daarboven de groep 
splitsen en met minimaal een paar honderd meter tussenruimte 
vertrekken en tijdens de tocht aanhouden. 

• Twee aan twee fietsen in de groep, recht achter elkaar en niet 
“geschakeld” (beperkt de breedte van de groep). 

• Ritsen zodra er (te) weinig ruimte is, zowel bij verkeer van 
achteren als van voren. Bij het commando ritsen laat de linker 
renner zich terugzakken en voegt achter de rechter renner in. 
De rechter renners blijven gewoon doortrappen maar laten wel 
een gat vallen voor de linker renner. 

• In de bebouwde kom gaat de snelheid terug naar 25 km/u. 

Naast deze nieuwe regels hadden we natuurlijk ook al de bekende 
regels: 

• Doorgeven van commando’s van voor naar achter èn van 
achter naar voor 

• Handen aan het stuur en aan de remmen, zodat je zonder 
verplaatsen van de handen direct kunt remmen als dat nodig is. 

• Drinken met links, zodat de rechterhand aan de achterrem blijft 
en je altijd direct krachtig kunt remmen. 

• Als we stoppen staan we bijvoorbeeld in de berm en houden we 
de weg of fietspad vrij zodat andere weggebruikers ons 
probleemloos kunnen passeren. 

Door het toepassen van de nieuwe regels is het fietsen in groepen er 
rustiger en veiliger op geworden doordat er gedisciplineerder wordt 
gereden. Dit zegt overigens niets over de snelheid waarmee wordt 
gereden: dat mag ook rustig een C-groep snelheid zijn. Doordat er 
gedisciplineerder wordt gereden draagt dit ook zeker bij aan de 
verbetering van ons imago als toerfietser. 
 
 

 



Ik denk dat we het afgelopen seizoen met het ‘nieuwe fietsen” goede 
stappen hebben gezet en bijvoorbeeld het ritsen veel beter gaat dan 
daarvoor. Maar ook zie je in de loop van het seizoen dat soms de 
aandacht voor de nieuwe regels wat wegzakt. Vandaar dat we dit 
seizoen weer gestart zijn met een eerste bijeenkomst van de TTC-ers 
om de regels nog eens even door te nemen en waar mogelijk te 
verbeteren. Dit zullen we naar de overige leden weer op een divers 
aantal manieren communiceren: aan het begin van de tocht, via de 
website en via de lekrijder. Op deze manier gaan we ook dit seizoen 
weer met elkaar veiliger fietsen en zorgen we voor een beter imago 
voor de toerfietser. 
 
Heb je nog aanvullende suggesties, laat het dan weten. Dit kan door 
mij of een van de andere bestuursleden aan te spreken (bijvoorbeeld 
tijdens een tocht), op te bellen of te mailen. Onze telefoonnummers en 
e-mail adressen vind je op de website.  
 
Kijk ook eens op de website voor meer informatie over “de 
communicatie/commando’s” in de groep en nuttige info over 
fietstechniek. Ook dit draagt bij aan veilig fietsen en maakt het samen 
fietsen nog leuker. 
 
Rob Boersbroek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Snert tocht 14 februari 2016 
	
Zondag 14 februari werd de erwtensoeptocht verreden. Snert weer 
....regen met natte sneeuw en een behoorlijke wind uit het 
noordoosten...toch werd door 8 G-Rijders (6 dames en 2 heren) 
besloten om van start te gaan. De uitdaging werd aangegaan onder  
deze tegenvallende weersomstandigheden. 
 
We besloten richting Ravenswaaij te fietsen (eerst de wind op kop) om 
bij "de Rozenhoek" te stoppen voor de meegebrachte koffie en 
koekjes. Bij terugkomst in Culemborg was de poort bij Statina nog 
gesloten maar gelukkig hoefden we niet lang te wachten. 
 
Dat bij zo'n snert weer de erwtensoep zich goed liet smaken mag 
duidelijk zijn. Altijd gezellig zoals uit de foto's blijkt. 
	
Jan van Kats 
 
 
 
 
 
 



Foto’s terugkijken? 
 
Niet aanwezig geweest? Foto’s nog een keer terugkijken? Jan van Kats 
heeft een aantal mooie fotocollages gemaakt: 
 
Erwtensoeptocht van 14 februari 
myalbum.com/album/2ITspOc7vmYM 
 
G-rijders bezoek op 23 maart aan Fysio van den Berge: 
myalbum.com/album/i1I7TYZ6Y1ur 
 
Lente-Sponsor-Foto tocht van 3 april: 
myalbum.com/album/DB0P2vNjrpKD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Agenda clubritten april 2016 

Dag Datum Tijd Categorie Voorrijder(s) Opmerkingen 

zo 03-04 10:00 Toerfietsers en  
gezelligheidrijders 

Raymond Groebbé Lentetocht 
 (Openingstocht) 

di 05-04 13:30 Gezelligheidrijders Tiny van der Velde   
do 07-04 13:30 Gezelligheidrijders Riet Bronk   
zo 10-04 09:00 Toerfietsers           A     
      B Hans Maas   
di 12-04 13:30 Gezelligheidrijders Hugo Eigenraam   
do 14-04 13:30 Gezelligheidrijders Theo van Kessel   
zo 17-04 09:00 Toerfietsers           A     
      B Hans Molenaar   
di 19-04 13:30 Gezelligheidrijders Frans van Dijk   
do 21-04 13:30 Gezelligheidrijders Leo Toor   
zo 24-04 09:00 Toerfietsers           A     
      B John van den Berge   
di 26-04 13:30 Gezelligheidrijders Wim Bos   
do 28-04 13:30 Gezelligheidrijders Diny van Wiggen   

 

Agenda clubritten mei 2016 

Dag Datum Tijd Categorie Voorrijder(s) Opmerkingen 

zo 01-05 09:00 Toerfietsers           A 
 

  
      B Raymond Groebbé TT+ Oudewater 
di 03-05 13:30 Gezelligheidrijders Riet Schurgens   
do 05-05 13:30 Gezelligheidrijders   Hemelvaart 
zo 08-05 09:00 Toerfietsers           A 

 
  

      B Rob Boersbroek   
di 10-05 13:30 Gezelligheidrijders Jan Pin   
wo 11-05 19.00 Toerfietsers 

 
  

do 12-05 13:30 Gezelligheidrijders Henny van Kats   
ma 16-05 09:00 Toerfietsers           A 

 
2e Pinksterdag 

      B Joop Dokman   
di 17-05 13:30 Gezelligheidrijders Diny van Wiggen   
wo 18-05 19.00 Toerfietsers     
do 19-05 13:30 Gezelligheidrijders Theo van Kessel   
zo 22-05 09:00 Toerfietsers           A 

 
  

      B Raymond Groebbé   
di 24-05 13:30 Gezelligheidrijders Ria van den Hurk   
wo 25-05 19.00 Toerfietsers     
do 26-05 13:30 Gezelligheidrijders Leo Toor   
zo 29-05 09:00 Toerfietsers           A     
      B Guy Staals   
di 31-05 13:30 Gezelligheidrijders Ad de Goede   



Programma 2016 
 
  1 mei 1e zondag v.d. maand TT+      
  5 juni 1e zondag v.d. maand TT+ 
26 juni Zomertocht 
   
  3 juli 1e zondag v.d. maand TT+  
  7 augustus 1e zondag v.d. maand TT+ 
  4 september 1e zondag v.d. maand TT+ 
11 september Jubileumfeest 25 jaar WTC Culemborg 
  2 oktober 1e zondag v.d. maand TT+ 
30 oktober Herfsttocht (start wintertijd) 
31 oktober ALV Najaarsvergadering 
 

Clubritten toerrijders 
 

Zondag   3 april t/m 30 oktober  09.00 uur 
    6 november t/m 18 december 10.00 uur 
 

N.B. Op 15 mei (1e Pinksterdag) wordt de clubrit verschoven 16 
mei. 
 
Woensdag   11 mei t/m 31 augustus  19.00 uur 
 

Clubritten gezelligheidsrijders 
 

Dinsdag 5 januari t/m 20 december  13.30 uur 
 

Donderdag 7 januari t/m 22 december  13.30 uur 
 
De zomertijd eindigt op 29 oktober. 
 
 
 
 

 


