WTC BLIJF FIT VZW - mei 2016
01- Op dit ogenblijk telt onze club reeds 266 aangesloten leden. Op
naar de 270 !
02- De nieuwe kledij is deze week geleverd, en zal vanaf zondag 8 mei
beschikbaar zijn bij Marc (na de rit in het lokaal, of op afspraak).
03- De ‘Memorial Kristof Goddaert’ stond in onze kalender, op basis van
gegevens van vorig jaar, gepland op zondag 5 juni. Nu blijkt dat hij
verreden wordt op zaterdag 4 juni. Omdat wij op die zaterdag reeds 3
aanvullende grote ritten hebben, heeft de raad van bestuur besloten
om de Memorial dit jaar te schrappen uit ons programma, en hem
volgend jaar in de kalender op te nemen. Aangezien het punt dat
daardoor wegvalt een extrapunt was, maakt het geen verschil uit voor
het totaal te behalen punten voor de 85 %.
04- Het is niet omwille van het feit dat ‘onze Werner Dullaert’ op 1 mei een
half uur te laat was, maar omdat wij in de toekomst alle grote ritten op
hetzelfde uur willen laten vertrekken, kunnen wij nu reeds melden dat
de rit naar de Muur volgend jaar vertrekt om 08.30 !
05- Mogen wij omwille van onze grote groepen en omwille van de
absolute prioriteit voor de veiligheid aandacht vragen voor de 2
volgende punten :
a. Gelieve op de openbare weg met niet meer dan twee naast
elkaar te fietsen, en zo rechts mogelijk op de rijbaan te blijven.
b. Gelieve bij het begin van het vrij gedeelte, of bij het inhalen van
de ene groep door de andere, niet kort rechts af te slaan bij
het voorbijsteken van de kopmannen.
06- Voor de eerstvolgende grote rit ‘een cocktail van Vlaamse en Waalse
heuvels’ is er zowel een volgwagen voor de gr1 en gr2 (samen) als voor de
gtr. En een goede raad : mis deze prachtige, maar ook pittige rit niet.
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