
   
 

   
 

Geachte fietsers, 
 
De start van het raceseizoen nadert! Net als voorgaande jaren nemen we 
even een moment om met z’n allen de afspraken door te nemen en om alle 

neuzen dezelfde kant op te krijgen (naar voren ) 
Kortom even tijd nemen voor een open discussie en om alvast een goed 
gevoel te krijgen bij de start van het seizoen. 
 
 

Dit willen wij doen op woensdag 7 maart om 20:00u kantine skeelerclub 
 
 
De leden van de racecommissie en de kopmannen zijn in verschillende bijeenkomsten bij elkaar 
geweest. Hieruit zijn een aantal voorstellen gekomen die we ook aan jullie willen voorleggen.  
We willen de volgende punten aan de orde stellen: 
 

Kopmannen/Groepsleiders 
 
Vanuit groep 1 / 2 is er behoefte aan een vast aanspreekpunt. Hiervoor hebben we een aantal mensen 
beschikbaar gevonden:  

- Hessel Bosker, 
- Jeb Bijker, 
- Peter Millenaar, 
- Henri Koster. 

 
Vanuit groep 3 is er geen vast aanspreekpunt/wegkapitein. Men spreekt elkaar wel aan wanneer er 
bijvoorbeeld te hard wordt gefietst.  
 
Aandachtspunten 

- Vooraf moet het duidelijk zijn wie er wegkapitein is. (Misschien vermelden op de kalender) 
- De wegkapitein is degene die mensen aanspreekt op zijn/haar gedrag m.b.t. het fietsen.  

 

Overige punten 
Verdere punten die we willen bespreken. 
Algemeen: 

- De groepen gaan op dezelfde tijd weg. Indien er namelijk een groot aantal fietsers zijn dan 
kunnen er meerdere groepen worden gemaakt. (Stukje veiligheid). Het kan dan zijn dat snellere 
fietsers van groep 3 een groep gaan vormen met de iets langzamere fietsers van groep 2.  

- De start is altijd vanaf de sporthal De Eendracht in Nijeveen. 
- We vertrekken samen, na de koffie kan de groep splitsen in gr 1 en gr 2. (Alleen als het aantal 

fietsers het toe laat). 
- Snelheid van de langzaamste groep/fietser wordt gehanteerd. 
- Iedereen moet mee kunnen komen met de groep.  
- Het fietsen op een avond. Er is geopperd om op de woensdagavond een vaste ronde te gaan 

fietsen. Er zou dan gewerkt kunnen gaan worden met een snelle groep en een langzamere groep 
die een 2/3 minuten later weggaat. Fietsers die het tempo niet meer kunnen volgen kunnen zich 
dan laten afzakken.  



   
 

   
 

 

Groep 3 (4) 
 

- Groep 3 heeft geen vaste wegkapiteins. Het voorstel is om per rit iemand aan te wijzen die 
verantwoordelijk is voor de route en dat ook tijdens de rit bepaalt. 

- Wel of geen groep 3b of 4  
- Gasten uit groep 2 (of 1) zijn welkom zolang zij ook accepteren dat zij te gast zijn, m.a.w. zich 

aanpassen aan ons. Wel is gevraagd om de groep niet te groot te laten zijn en bij een 
aanwezigheid van 12 man of meer ook inderdaad te splitsen. 

- Vanuit groep 3 is er een voorstel om toch te werken met een kalender.  Kiezen voor (enkele) 
vaste routes, je voorkomt dat er vaak met westenwind richting polder gefietst wordt. 

- Ook is het verzoek dat er op de kalender komt te staan wanneer er b.v. een andere leuke tocht 
is zoals Teckelenburg of de Jan Jansen classic. Op 25 augustus 2018 heeft de Erps het rondje 
IJsselmeer op de kalender staan.  

 
 

Concept kalender 2018 groep 1 en 2 
 
De Snerttocht zal een iets andere opzet krijgen. We starten op 31 maart gezamenlijk bij de Skeelerclub 
en hier eindigen we ook! Er zal zeker onderweg een koffiestop aangeboden worden door de club. 
 
De Klaverviertocht zal dit jaar op zondag 3 juni verreden worden. 
Verder is het de bedoeling om op 8 september een lange tocht te fietsen met de mogelijkheid een 
“shortcut” te nemen. 
 
Verder staan op het programma nog 3 clinics voor de racefietsers. Nadere info volgt nog. 
 
Onderstaande kalender is een voorstel. Graag horen we van jullie verbeterpunten. 
 

Toertochten 
WTC 
NijeRieders 
2016 

Datum 
Vertrek vanaf 
de sporthal 

groep 1 en 2 Afstand 
Bijzonderhede
n 

Maart      

 3 9.00 Weerribben 90 km  

 10 9.00 Westerbork 90 km  

 17 9.00 Lemelerberg 90 km  

 24 9.00 Appelscha 90 km  

 31 9.00 SNERT tocht 90 km start racefiets 
seizoen 

April      

 7 8.30 Beerzerveld 100 km  

 8 In overleg Teutoburgerw
ald-tocht 

90 / 115 km Ibbenbüren 

 14 8.30 Norg 100 km  

 21 8.00 't Harde 110 km  

 27 9.00 Lemmer 90 km Koningsdag 

http://www.owc-oldenzaal.nl/evenementen/item/37/teutoburgerwald-tocht
http://www.owc-oldenzaal.nl/evenementen/item/37/teutoburgerwald-tocht


   
 

   
 

 28 8.00 Grollo 110 km  

Mei      

 5 8.00 Ketelbrug/Ka
mpen 

110 km  

 10 9.00 Westerbork 90 km Hemelvaartsd
ag 

 12 8.00 Coevorden 100 km  

voorinschrijve
n 

12 in overleg Tecklenburg-
rundfahrt 

100/130/160 
km 

Ibbenburen 

 19 8.00 Hellendoorn/H
olten 

110/145 km  

 21 9.00 Lemelerberg 90 km 2e Pinksterdag 

 26 8.00 Epe klein en 
groot 

110/140 km lange tocht 

 26 In overleg Erbens 
Vechtdaltoer 

130/170 km Erbens 
Vechtdaltoer 

Juni      

 2     

 3 nnb Klaver 4 
Toertocht 
WTC 
NijeRieders 

  

 9 8.00 Olst 120 km  

 16 13.00 Urk 100 km Feestweek 
tocht 

 23 8.00 Assen 110 km  

 30 in overleg Jan Janssen 
Classic 

100 - 200 km Wageningen 

Juli      

 7 8.00  nnb  

 14 8.00 Hellendoorn/H
olterberg 

110/145 km lange tocht 

 21 8.00 Raalte 100 km vak.periode 

 28 8.00 Epe klein en 
groot 

110/140 km lange tocht 

Augustus      

 4 8.00 Hooghalen 100 km vak.periode 

 11 8.00 t Harde / 
Knobbel 

110 km vak.periode 

 18 8.00 Lemelerberg 
groot 

110 km vak.periode 

 25 8.00 Oosterwolde/
Appelscha 

110/145 km vak.periode 

ERPS 25  Rondje 
IJsselmeer 

265 km  

September 1 8.00 Ommen 
(Sahara) 

100 km  

http://www.sportvoedingwebshop-tecklenburgrundfahrt.com/cms/over-de-tecklenburg-rundfahrt/
http://www.sportvoedingwebshop-tecklenburgrundfahrt.com/cms/over-de-tecklenburg-rundfahrt/
http://www.erbensvechtdaltoer.nl/
http://www.erbensvechtdaltoer.nl/
http://www.janjanssenclassic.nl/
http://www.janjanssenclassic.nl/


   
 

   
 

 8 7.00 Lange club-
toertocht 
Afsluiting race 
siezoen 

240 km  

 15 8.00 Kuinre / 
Wolvega 

100 km  

 22 8.00 In overleg 100 km  

 29 8.00 In overleg 100 km  

 
 


