WTC BLIJF FIT VZW - Ledenberichten augustus 2016

01- SPONSORRIT zondag 11 september : omdat wij met zoveel leden zijn, is het niet
langer voor iedere sponsor mogelijk om een zo’n grote groep te ontvangen. Daarom
werd vorig jaar deze sponsorrit aangepast, en zullen wij dit jaar op dezelfde basis
verder gaan :
•
•
•
•

•

Er is een nieuwe rit ingelast (zie brochure) met als afstanden 46 km
(tr), 56 km (gw) en 63 km (sr).
Er komen 2 vaste stopplaatsen : de eerste bij Rodan Interieur in
Zuiddorpe, en de tweede bij Storex in het industriepark in Stekene.
De raad van bestuur van Blijf Fit organiseert zelf de ontvangst op
de beide stopplaatsen (drank, hapje, infrastructuur, …)
Deze nieuwe organisatie komt tot stand dank zij de financiële en
logistieke steun van onze sponsors : De Vidts Drankencentrale,
SDP, Smeg, Storex, Rodan Interieur, Schilderwerken Peter De
Backer en Vastgoed en Verzekeringen Hylebos, waarvoor onze
hartelijke dank.
Ook het bestuur draagt een deeltje van het financiële bij.

Wij hopen uiteraard ook nu weer op zonnige omstandigheden en op jullie grote
aanwezigheid.
02- De dag voor onze sponsorrit is er de traditionele tijdrit in Prosperpolder. En als de
weergoden ons even goed gezind blijven als de voorbije jaren, dan wordt ook dit weer
een gebeurtenis om lang over na te kaarten, ter plaatse of achteraf. Aarzel binnenkort
niet om in te schrijven bij de organisator Rik Dhollander.
03- Voor de grote rit van zaterdag 27 augustus Van eiland naar eiland zullen er twee
volgwagens zijn : één voor de gr1 en de gr2, en één voor de gtr.
04- In ons vorig bericht hamerden wij reeds op het belang van het nastreven van
veiligheid als wij op de weg zijn. Mogen wij de volgende zaken nog eens in
herinnering brengen :
a. Het is niet toegelaten tijdens de laatste 5 km (en ook daarbuiten) om de
kopmannen voorbij te steken.
b. Het is ook niet toegelaten om tijdens een beklimming aan een wagen te gaan
hangen, wat het risico op valpartijen vergroot.
In beide gevallen volgt er een puntenverlies als sanctie.
05- In onze berichten van september volgt meer informatie over ons clubfeest. Hou de
datum van zaterdag 8 oktober alvast vrij.
06- Zoals reeds eerder vermeld kan je voor onze familierit van 15 augustus inschrijven in
ons lokaal tussen 13 u en 13.30 u. De fietstocht, die je in zelfgekozen groepjes aflegt,
verloopt hoofdzakelijk langs rustige en vaak ook minder bekende wegen. Na de rit
biedt de raad van bestuur boterhammen aan in het lokaal.
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