Nieuwsbrief december 2015
Beste leden
2015 is bijna voorbij. Het nieuwe jaar 2016 staat voor de deur.
Het seizoen 2016 van WTC Olympia zal er één zijn van ‘de grote
verandering’. Een idee dat eerder al werd gelanceerd is een feit
geworden, WTC Olympia start vanaf volgend seizoen met een
tweede ploeg. We hebben deze ploeg niet specifiek een naam
gegeven, maar laat het ons voorlopig een B-ploeg noemen.
- Wat betekent dit dan concreet.
De planning zal niet wijzigen ten opzichte van voorgaande jaren. Iedereen start op het aangekondigde uur en komt terug
aan omstreeks 10u45 aan het lokaal. Iedereen is en blijft welkom bij de eerste ploeg, deze zal de ritten rijden zoals de voorgaande jaren. Er zal niet specifiek sneller gereden worden en de
moeilijkheidsgraad zal dezelfde blijven zoals voorheen. Wie toch
vindt dat het te snel gaat of wie het te moeilijk krijgt mag met
de tweede ploeg starten. Deze tweede ploeg zal begeleid worden door enkele leden die hier de ‘kar zullen trekken’. Wie
graag deze rol op zich wil nemen mag zich melden bij Alain.
De volgwagen zal de eerste ploeg volgen en zal bestuurd worden door één lid, zoals voorheen. Iedereen wordt opnieuw ingeschakeld voor de volgwagen. De personen van de tweede ploeg
zorgen zelf voor reservemateriaal, er is geen clubvolgwagen
voorzien.
Iedereen, van de twee ploegen, komt in aanmerking voor het
kampioenschap. Per gereden rit krijg je één punt. Er zijn extra
punten bij speciale ritten (om 7 uur vertrekken, ideale toerist
en tijdrit). De eerste twee ritten en tijdrit worden gezamenlijk
verreden.
Verdere uitgebreide regels zullen opgenomen worden in het
vernieuwde reglement dat beschikbaar zal zijn bij het begin van
het nieuwe seizoen.
- Ook nieuw in de planning voor 2016 is een ‘fiets-tweedaagse’
naar een nog onbekende bestemming. We kunnen alvast meegeven dat de ‘fiets-tweedaagse’ zal plaatsvinden op zaterdag 4
en zondag 5 juni, op voorwaarde dat er minstens 10 leden zich
hiervoor inschrijven. De richtafstand bedraagt ongeveer 150
km/dag. Later ontvang je alle details hierover.
- In het volgende seizoen zal er sowieso opnieuw een familiefietstocht met afsluitende barbecue worden georganiseerd.
- Tot zover de nieuwigheden voor het seizoen 2016. We wensen
verder iedereen prettige eindejaarsfeesten en een gezond en
gelukkig Nieuwjaar.
Het WTC bestuur.
‘t Geheim
Oudenaardsesteenweg
Waarmaarde

* Heb je weet van mensen die interesse hebben om zich bij
WTC Olympia aan te sluiten dan mag je hun mailadres doorsturen. We sturen hen een E-mail met info en weetjes.
Meer actuele info: www.wtc-olympia.be

