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Opgave RPM 2017-2018

Wie in deze winter haar/zijn conditie op peil wil houden kan ook dit jaar weer de RPM lessen
volgen in het Sourcy Center. De RPM lessen starten op woensdag 11 oktober om 20.00 uur en
de laatste les is op 21 maart 2018.
Opgave graag voor 30 september 2017 bij Carola Rietberg mailadres is:
carolarietberg@hetnet.nl.
Kosten: 24 lessen voor 60 euro.

Activiteitencommissie - 2 Weekendjes in 2018
Enkele weken geleden hebben we via de app- en mailverkeer geïnventariseerd of er interesse
is om de Alpe d'Heuz te gaan beklimmen. Gezien de reacties is deze interesse er zeker. We
willen dit als activiteitencommissie verder oppakken en hebben inmiddels datums voor deze
activiteit gepland, tussen 20 en 25 Juni 2018.
Voor de duidelijkheid: we zullen voor deze dagen enkele racefietsroutes uitzetten maar ook
mountainbikeroutes. Dit uitstapje is bedoeld voor de racefietser en voor de mountainbiker.
Interesse? Meer hierover op pagina 2 van deze Nieuwsbrief.
Naast dit Frankrijk uitstapje wordt er ook een weekend (1 overnachting) georganiseerd in
Nederland, op maximaal 1,5 uur afstand van Zieuwent, ook dit uitstapje is bedoeld voor de
racefietser en voor de mountainbiker. We zijn hier over ook ingesprek met Richard en Johnny,
zij hebben vorig jaar een geslaagd Kleintje Velocé georganiseerd. De locatie en datum voor dit
weekend staan nog niet vast, meer hierover in een volgende Nieuwsbrief.
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Alpe d'Huez 2018
Zoals gezegd is vanuit de race groep het idee ontstaan om
"Hollandse Berg" in de Alpen te beklimmen, maar een aantal
MTB-ers had snel door dat daar ook schitterende tracks liggen.
De opzet is iets anders het bekende Velocé Weekend.
Op welke manier men deze dagen gaat invullen is geheel
persoonlijk (een dag niet fietsen is immers ook een optie)
echter is het wel de doelstelling om op zaterdag of zondag,
met alle deelnemers, de Alpe d'Heuz te beklimmen en om
met z`n allen boven te komen.
Voor de kosten qua verblijf hebben we een inschatting
gemaakt. Omdat dit een drukbezocht gebied betreft is e.e.a.
erg afhankelijk van de beschikbaarheid van de hotels in deze
omgeving. Belangrijk vinden we dat er kamers zijn voor 2 of
hooguit 3 personen. Gezien het 3 of 4 nachten betreft is
"privacy" wel een ding denken we. De kosten voor het verblijf
zullen voor 4 nachten in eerste instantie 275,- euro per persoon
zijn. Deze 275,- euro willen we dan ook als eerste inleg hanteren.
Als mensen liever met hun eigen camper of caravan gaan of op een bungalowpark, eerder of
later willen komen of gaan, dan kan dat natuurlijk ook. Dan regel je je verblijf zelf.
Samenvattend:
Uitstapje: naar de Alpe d'Heuz
Datum: tussen 20 en 25 Juni 2018
Eerste inleg t.b.v. het verblijf (hotel 4 overnachtingen) is 275,- euro (dus excl. eten en drinken)
Als je mee wilt, dan horen we dat graag vóór donderdag 12 oktober 2017, dit i.v.m. tijdige
reservering van voldoende hotelkamers.
Graag opgeven middels een email naar info@tcveloce.nl:
• Of je 4 of 5 dagen mee wilt, met racefiets of MTB.
• Eventueel voorkeur aangeven: datums tussen 20 en 25 juni 2018.
• Of er voor jou een hotelkamer geboekt moet worden.
Tevens willen we vooraf enkele gezamenlijke “trainingen” organiseren, maar daarover later
meer informatie.

