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Bedankt voor interesse in onze vereniging WTC NijeRieders. 

Om een beeld te geven wat je van ons kunt verwachten hebben wij dit informatieboekje opgesteld. 
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De Wieler Toer Club NijeRieders 
WTC NijeRieders is in 2016 opgericht door een aantal fietsers die behoefte hadden aan een meer 

georganiseerde vorm van het beoefenen van hun favoriete sport: het fietsen. In het eerste jaar groeide 

de club zeer snel tot wel 120 leden. Dit zijn fietsers die hun sport beoefenen op de racefiets of MTB of 

op beide. In dit infoboekje vindt u informatie over onze club. Mocht u meer informatie willen, dan 

verwijzen wij u graag naar onze website www.WTCNijeRieders.nl of stuur uw vraag op naar 

info@wtcnijerieders.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.wtcnijerieders.nl/
mailto:info@wtcnijerieders.nl
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Lidmaatschap 
Lid worden van WTC NijeRieders kan elk moment van het jaar. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari 

t/m 31 december. Er is ook een mogelijkheid om per 1 september lid te worden. Je bent dan 

automatisch lid voor het komend jaar. Is iemand van jouw gezin al lid, dan ontvang je een korting. 

Voor fietsers die al lid zijn van een andere NTFU vereniging hoeft bij ons geen NTFU bijdrage te worden 

afgedragen. Hierdoor geldt voor een dubbellidmaatschap een aantrekkelijk aangepast tarief. 

De kosten voor een jaar lidmaatschap bedragen: 

Normaal € 55,- per jaar, loopt van 1 januari t/m 31 december 

Gezinslid € 50,- per jaar, loopt van 1 januari t/m 31 december 

Dubbellid € 20,- bij lidmaatschap van NTFU bij andere vereniging 

Bij inschrijving is eenmalig € 15,- administratie kosten verschuldigd. 

Voor de winter MTB-training op de baan van de skeelervereniging wordt een aanvullend bedrag van 

slechts € 20,-  gerekend. 

Voordelen van het lidmaatschap: 
o Je wordt automatisch NFTU lid. 
o je bent tijdens het fietsen verzekerd voor fiets en kleding. 
o Je krijgt 6x gratis het NFTU blad Fietssport magazine 
o Je krijgt korting op vele fietstoertochten. 
o Wielerkleding van de club tegen sterk gereduceerd tarief. 
o De mogelijkheid om tegen een fikse korting te fitnessen bij Fitland in Meppel. 

 
Meer informatie over de NTFU is te vinden hun website: www.ntfu.nl. 
 

 

 

Hoe kun je lid worden 
Download het inschrijfformulier via de website en mail dit naar secretaris@wtcNijeRieders.nl of stuur 

het naar: 

WTC NijeRieders 

p/a Lijsterstraat 23 

Nijeveen. 

Zie ook: http://www.wtcnijerieders.nl/lid-worden/  

 

  

http://www.ntfu.nl/
mailto:Download%20het%20inschrijfformulier
mailto:secretaris@wtcNijeRieders.nl
http://www.wtcnijerieders.nl/lid-worden/
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Fietsen in groepsverband 
Natuurlijk is het mogelijk om erop uit te gaan alleen of met vrienden. Juist het lidmaatschap van een 

onze club maakt het mogelijk om ook met andere fietsers kennis te maken en mee te fietsen. Er zijn op 

verschillende dagen mogelijkheden om met een groepje van een niveau dat bij je past, mee te fietsen. 

 

Racefiets: 
Gedurende het zomerseizoen wordt er in verschillende groepen gefietst 

 

Zaterdag 

Elke zaterdagochtend van begin maart t/m september vertrekken 3 verschillende groepen tussen 

8:15 en 9.00 uur vanaf de sporthal te Nijeveen. De 3 groepen rijden elk met een eigen gemiddelde 

snelheid en doelstelling. Afhankelijk van sportieve instelling en gesteldheid kan eenieder de groep 

uitkiezen die het beste bij hem of haar past: 

Groep 1 is de prestatiegroep: 

•Gemiddelde snelheid = 30 – 34 km/uur, afhankelijk van de route 

•Afstanden = variabel van 80 tot 110 km 

Groep 2 is de sportgroep: 

•Gemiddelde snelheid = 28 – 32 km/uur, afhankelijk van de route 

•Afstanden = variabel van 80 tot 100 km 

Groep 1 en 2 vertrekken op zaterdag gezamenlijk. Afhankelijk van de grootte van de groep wordt er 

gesplitst. 

Groep 3 is de toergroep: 

•Gemiddelde snelheid = 25 – 28 km/uur, afhankelijk van de route 

•Afstanden = variabel van 75 tot 90 km. 

 

 

 

Zondag 

Ook fietsen we op zondagochtend, vertrek om 9.00 uur vanaf de sporthal. 

•Gemiddelde snelheid = ca. 28 km/uur, afhankelijk van de route 

•Afstanden = variabel van 80 tot 100 km 

 

 

Dinsdagmiddag 

Dinsdagmiddag vertrekt er een groep om 13.00 uur vanaf de sporthal. Deze groep bestaat vooral uit 

fietsers van groep 3 van zaterdag 
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Dinsdagavond 

De dinsdagavondgroep vertrekt vanaf de eerste woensdag in april om 18.30 uur vanaf de sporthal en 

bestaat vooral uit fietsers uit groep 2 van zaterdag: 

•Gemiddelde snelheid = 28 – 32 km/uur, afhankelijk van de route 

•Afstanden = afstand ligt rond de 60 km. 

 

Woensdagavond 

Vanaf de eerste woensdag in april wordt er om 18.30 uur weer vertrokken vanaf het oude gemeentehuis 

aan de Dorpsstraat te Nijeveen. 

Deze woensdagavondgroep is de snelle groep: 

•Gemiddelde snelheid = 34 – 36 km/uur. 

•Afstand = Er wordt gereden over een vaste ronde van 60 km 

Meer info op : http://www.wtcnijerieders.nl/groepen/  

 

 

Belangrijk tijdens de ritten is het motto: samen uit, samen thuis, dus bij pech helpt men elkaar om 

samen zo snel mogelijk weer verder te gaan. In elke groep is een wegkapitein die hierop zal toezien. 

 

 
 

http://www.wtcnijerieders.nl/groepen/
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MTB: 
Begin oktober begint voor een groot aantal fietsers weer het winterseizoen. 

Elke zaterdag vertrekken er dan verschillende groepen om 9.00 uur vanaf de sporthal, meestal naar de 

bossen van Havelte. 

Ook hier ben je welkom om een aantal malen gratis mee te fietsen. Speciaal voor beginners is er één 

keer in de maand een groep met een aangepaste afstand en tempo. 

Het is voor leden van WTC NijeRieders mogelijk om vanaf oktober t/m maart voor slechts 20 euro elke 

woensdagavond te trainen op de MTB-baan bij de ijsbaan van Nijeveen aan de Schuurmansweg. 

Om 18.30 uur beginnen we dan met de jeugdtraining en om 19.30 uur zijn de senioren-rijders aan de 

beurt. Onder leiding van een trainer wordt aandacht besteed aan de conditie en er is ook tijd voor 

technische oefeningen. Je bent altijd welkom om een keer gratis mee te trainen. De trainingen lopen 

door tot 1 april. Zie ook onze website: http://www.wtcnijerieders.nl/programma-mtb  

 

 

 

 

Alle informatie over race- en MTB groepen is terug te vinden op onze website. Daar vind je ook de 

actuele vertrektijden en routeschema’s. 

 

  

http://www.wtcnijerieders.nl/programma-mtb
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Activiteiten WTC NijeRieders 
Door verschillende commissies van WTC NijeRieders worden door het jaar heen verschillende 

activiteiten georganiseerd. Hieronder staan de belangrijkste activiteiten. Ook terug te vinden op onze 

website (www.wtcnijerieders.nl). 

- Snerttocht begin van race seizoen 

- Algemene ledenvergadering 

- MTB weekend 

- MTB Clinic 

- Sleutelavond bij Gradabikes 

- Klaver 4 toertocht voor leden en belangstellenden 

- Fietsweekend racefiets 

- Tocht ter afsluiting raceseizoen 

- Feestavond 

- MTB toertocht voor leden 

Verder gaan er regelmatig groepjes van onze club naar toertochten welke door andere verenigingen 

worden georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn MTB-toertochten in Diever Ruinen en Havelte. 

Racefiets toertochten, zoals Erbens Vechtdaltoer, Hel van Wageningen, Tecklenburg Rundfahrt en de 

LBL Ardennen Classic. 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wtcnijerieders.nl/
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Kleding 
Als lid van WTC NijeRieders heb je de mogelijkheid fietskleding van de club aan te schaffen. 

Het bestelmoment wordt gekozen aan de hand van het aantal aanvragen voor de aanschaf van nieuwe 

kleding.  

Voor de nieuwe leden is er een aantrekkelijke welkomstkorting op een zomerset bestaande uit een 

shirt korte mouw en een korte fietsbroek. 

Clubkleding via het bestelformulier bestellen. Download de WTC NijeRieders bestellijst en mail deze 

voor 18 januari 2017 naar info@wtcnijerieders.nl of lever de lijst in op Leeuwerikstaat 4, Nijeveen. 

Het streven van onze vereniging is om tijdens tochten zoveel mogelijk in de clubkleding te fietsen. 

 

Reglementen 
Voor onze reglementen verwijzen wij u graag naar de volgende pagina op onze website 

http://www.wtcnijerieders.nl/reglementen/ 

Hier zijn onze statuten, het huishoudelijk reglement, het fietsreglement en de notulen van de leden 

vergadering te vinden. 

 

Wij hopen u snel te zien op één van de clubactiviteiten. 

http://www.wtcnijerieders.nl/wp-content/uploads/2015/11/WTC-NijeRieders-bestellijst.xlsx
http://www.wtcnijerieders.nl/reglementen/

