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Berichten van het bestuur:
Belangrijke data:
02 dec.
12:15 uur Fotoshoot (clubfoto)
05 dec.
Pakjesavond
Clubkleding:
Op 17 okt. j.l. vond een informatieavond plaats over de
clubkleding. Iedereen was hiervoor uitgenodigd en wat
jammer dat de belangstelling wat aan de geringe kant was.
In de persoon van Dhr. Patrick Strouken nam Bioracer de
op- en aanmerkingen ter harte en kwam overeen met de
aanwezigen dat kleding niet in overeenstemming met de
verwachtingen eenmalig door Bioracer vergoed werden.
Het gebruik van nieuwe stoffen heeft bij Bioracer geleid tot
een aantal productieproblemen die men nu verwacht opgelost te hebben. Inmiddels is er een inventarisatie van de
vermeende klachten gemaakt en ieder in de gelegenheid
gesteld kleding in te leveren om te beoordelen of hij of zij
in aanmerking komt voor schadeloosstelling.

Op donderdagavond 31 januari om 18:00 uur wordt het
startschot gegeven door niemand minder dan wereldkampioene Daphny van de Brand. Verder kunnen we rekenen
op de medewerking van de voorzitter van Alpe d’ Huzes
dhr. Johan van der Waal, mountainbikester Reza HormesRavenstijn en oud wielrenner Fons van Katwijk. De inschrijving is per 1 november opengesteld en anders dan vorige
keren kunt U nu ook inschrijven via de website
www.samenvoorad6.nl of gewoon voordat U gaat spinnen,
bij de receptie van Fitland.
Mochten we vorig jaar een geweldige deelname meemaken
van “De Doortrappers”, rekenen we er dit jaar toch stiekem
weer op. Wacht niet met inschrijven want “vol is vol” en
dat belooft het te gaan worden. Mooi meegenomen ook
een unieke outfit waarmee je als team Doortrappers door
een professionele fotograaf op de foto wordt gezet. Daar

Indoor Cycling Marathon
Een andere naam hetzelfde doel, de strijd tegen kanker. De
voorbereidingen zijn in volle gang. Meer nog dan vorige
edities belooft het een evenement te worden waar nog
lang over nagepraat zal worden.

maken we een uitzondering voor omdat een teamfoto
eigenlijk alleen gemaakt wordt van een bedrijventeam. Wel
van minimaal 10 personen uitgaan. Kosten van dat tuniek
€ 80,- Schrijf je in en bestel via je inschrijfformulier vóór 1
december en je draagt het op de avond van de marathon.
Vind je 5 uur spinnen te lang,? Ook geen probleem, je
neemt gewoon tussendoor een uurtje rust en geniet op het
bezoekersterras van de happening. Proef de geweldige
sfeer van de wil te overwinnen en prijs je gelukkig dat je
hier aan deel mag nemen. Neem een kijkje op de website
en ervaar hoe je enthousiasme groeit om mee te doen.
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Winterservicebeurt
Velen van ons houden het wegseizoen een beetje voor
gezien en storten zich nu op het veldrijden, pardon mountainbiken. Een goede gelegenheid om de racefiets eens uit
elkaar te schroeven en te controleren op slijtage van onderdelen en wat er zo al meer moet gebeuren. Je kunt dat
natuurlijk zelf helemaal doen, maar niet iedereen heeft
daar de techniek en de gereedschappen
voor in huis. Een oplossing is er dan
door even bij een van onze sponsoren te
informeren naar een z.g. winterservice
voor je racefiets. Zij bieden dat vaak aan
voor een leuk prijsje en je bent er zeker
van dat je aan het begin van het nieuwe
wegseizoen met een puik karretje aan
de start staat.
Wittegij’t
Ik zou het niet weten, toch is het bestuur van de vereniging
gestrikt voor deelname aan dit initiatief. Pakweg z’n 175
vragen te beantwoorden. Als vertegenwoordiging van De
Doortrappers konden we natuurlijk niet achterblijven. Je
bent ten slotte een deel van die gemeenschap en nu ook
eens een mogelijkheid je van de andere kant te laten zien.
We zijn ontzettend benieuwd hoe dit af gaat lopen. Reken
er maar vast op dat we ook jullie hulp inroepen want dat
zal zeker nodig zijn. Je kunt natuurlijk ook zelf een team
vormen en een poging wagen het bestuur te slim af te zijn.
Reken dan wel op een geduchte tegenstand en treur niet
als het niet lukt maar…..?
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Anton Gerrits
Jan van Kuppenveld
Hans van de Pol
Mantje Bens
Jos Bongers
Thea Verstegen
Fred van Dalen
Beppie van der Zanden
St. Nicolaas
Ikke
Ger van der Duijn
Jan Cornelissen
Mirjam Berents-Delpeut
José de Kleijnen-Peters

Namens ons allen van harte gefeliciteerd.

