Nieuwsbrief September/Oktober Afd. REN/MTB

HRTC DOK
De vakanties zijn zo goed als voorbij. De Rabotop en diverse
toertochten staan weer gepland! Op de valreep heeft het
bestuur toch besloten om nog een DOK Dag te organiseren,
voor alle leden van HRTC DOK! Ga je zondag as. mee?

Nieuws van het bestuur
De Ronde van Julianadorp is inmiddels gereden en het was een
prachtige dag! Naast de dikke banden race voor de jeugd en
de sportklasse/amateurs wedstrijd, konden wielrenners zonder
licentie meedoen aan de Funklasse.
De GMN-competitie is ook in Julianadorp afgesloten, de prijzen
zijn verdeeld en de winnaar is: Martijn Lust
Afgelopen donderdag werd de finale ‘De Mossel
projectafbouw zomeravondcompetitie MTB’ gefietst. De
prijsuitreiking was meteen na de wedstrijden.
Het bestuur van de REN/MTB-afdeling kan versterking gebruiken,
onze penningmeester is langdurig ziek, (wij wensen Herman veel
sterkte) waar wij vervanging voor zoeken en ook kunt u zich
aanmelden als lid in het bestuur of als u wilt meehelpen bij de
wedstrijdzaken.

Agenda
12-9-2017
Wielrennen: Trainingswedstrijd
15-9-2017
Laatste vrijdagavondtraining
17-9-2017
DOK Dag voor alle leden
Fietsen op Texel en afsluitend
een BBQ op DOK, kosten € 10,opgeven voorzitter@hrtcdok.nl
22-09-2017
Maak kennis met het Zwift
programma en ontdek het
virtuele fietsen. Inloop 19.30
uur en start om 20 uur in de
kantine bij HRTC DOK.
23-09-2017
Eerste zaterdagochtend
training vanaf 9 uur!
23-09-2017
Eerste strandtraining 10.15 uur
start HRTC DOK
1-10-2017
Eerste RABOTOP bij HRTC DOK

Tenslotte willen wij nog uw aandacht vragen voor de DOK Dag!
Voor alle leden wordt deze dag georganiseerd. Als het niet al
te nat weer wordt gaan we met zijn allen naar Texel waar wij
fietsen en lunchen, terug op DOK wacht er een lekkere BBQ.
Ga 17 september gezellig mee, de kosten zijn slechts tien euro!
Meld je aan op: voorzitter@hrtcdok.nl

1-10-2017
Veldtoertocht Texel vanaf
HRTC DOK om 8 en 9 uur
7-10-2017
Kleding(ruil)markt vanaf 10 uur
in de kantine na de training.
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Training Strandrace
Nieuw is de mogelijkheid om mee te doen strandrace training
onder leiding van de trainers in opleiding: Dennis van der Veen
en Mike van der Burg. Zaterdagochtend 23 september is de start
om 10.15 uur bij HRTC DOK
Gezocht Trainer voor Wielrenjeugd!
Wie lijkt het leuk om het jeugdwielrennen weer op de kaart te
zetten bij HRTC DOK? Er staan wielrenfietsen en helmen klaar!
Kleding(ruil)markt
Wij hebben weer een (ruil)markt
gepland voor alle te kleine of
overbodige fietskleding en
toebehoren. In de kantine op
zaterdag 7 oktober vanaf 10 uur.
Rabotop en Veldtoertochten
Alle MTB-ers die het leuk vinden om een tocht of wedstrijd te
rijden, raden wij aan om mee te doen met de RABOTOP of een
Veldtoertocht. Er staan er weer diverse gepland! Beide
evenementen starten op 1 oktober bij HRTC DOK!
Meer informatie vindt u op: www.rabotopnh.nl en
www.mtbnoordholland.nl Wij wensen iedereen veel fietsplezier!

Welkom bij HRTC DOK
Alle nieuwe leden:
Veel fietsplezier gewenst!
Marcel Snippe
Milan Boks
Jan Tabe Postmus
Emma Beukema
Kees Bisdonk
Jeroen Onderwater
Sofie Mahieu
Youri Tigchelaar
Pelle van Onzen
Kaiyuan Ni
Siem Elbertsen
Jente Pater
Daan Frankes

DOK Kleding

Belangrijke mededeling
Let op: Aangezien het weer vroeger donker wordt trainen
we 15 september voor de laatste keer op vrijdagavond.
23 september is de eerste MTB-zaterdagochtendtraining!

Voor vragen over kleding
of voor het plaatsen van
bestellingen mailt u naar:
dokkleding@ziggo.nl

Winnaars Bikestore Dikke Banden Race 2017
Categorie 1:
1, Owen Struik
2, Tim Lienos
3, Micha de Bock

Categorie 3:
1, Annika Spoolder
2, Marijn Geertsma
3, Robin Bregman

Categorie 2:
1, Arne Reenders
2, Tim Brinkman
3, Rick Postmus

Categorie 4:
1, Coen Donker
2, Ravi Raatgers
3, Tom van Zijl

HRTC DOK
Afdeling REN-MTB
Guldemondweg
Den Helder
www.hrtcdok.nl
info@hrtcdok.nl
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