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Zaterdag 6 april was een oefenrit voor de kopmannen en –vrouwen. Dat viel niet mee, het was 
bokkoud en het heeft nog geregend ook.  
De tocht zelf verliep goed, ze hebben wel hun padje voortijdig ingekort. 
 
Hier zijn de namen van de kopmensen, waarbij de 1ste  3de  5de  en 7de en 9de  de kopmensen zijn 
en de anderen de reserves. 
 
1 Ton Minnebach  2 Truus de Heer  
 
3 Jan Luken     4 Simon Kok  
 
5 Kees van Dam    6 Theo Smit  
 
7 Emmy Rood         8 Anneke van Dam  
 
9 Kees Mooij   
 
 
 
Zondag 7 april was de oefentocht over 51 km. Het weer was veel beter. ▼ 
 

http://www.tourdeclassique.nl/
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Dan nog twee oproepen: 
 
1) Zaterdag 27 april na binnenkomst bij de finish kunnen we allen stilletjes naar huis toe gaan: 

einde, afgelopen. 
 Of, we kunnen gaan eten in De Weijver. Dat is veel leuker en gezelliger. Dan valt het 

afscheid je niet zo rauw op je dak. Je kunt ook je partner meenemen als die niet meefietste.  
 
 Er wordt een maaltijd voor ons klaar gemaakt. 
 MAAR: die kost € 10,-- en je moet je ervoor opgeven.  
 Anders weten we niet voor hoeveel mensen we het eten moeten bestellen. 
 
 Hoe geef je je op? 
 Door z.s.m., eigenlijk per omgaande, geld over te maken naar het rekeningnummer 
 NL06 RABO 0337 7802 34   t.n.v.   Stichting Tour de Classique. 
 Per persoon 10 euro en zeg er ook even bij met hoeveel personen in totaal je bent. 
 
2) Als je afgelopen keer vergeten bent om je medische gegevens en gegevens van de apotheek 

af te geven, wil je dat dan doen op de Weijver bij Wiebo of bij mij thuis? 
 Rob Schreuel, Planetenlaan 13 in Opmeer. Dan kan ik ze nl. nog verzamelen in een map en 

lezen. Overigens: geheel vrijblijvend, als je dat niet wilt dan niet. 
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Het volgende stukje kunnen jullie uitknippen: 
 

TEKENS BIJ FIETSEN IN GROEPSVERBAND  

STOPPEN: Voorrijder steekt linkerarm omhoog en roept "STOP", groep geeft roep 
door naar achter. 

WEG VRIJ: Voorrijder steekt linkerarm omhoog, wuift naar voren en roept "VRIJ", 
groep geeft roep door naar achter. 

RECHTDOOR: Voorrijder roept "RECHTDOOR", groep geeft roep door naar achter. 

AFSLAAN: Voorrijder steekt arm naar links of rechts en roept "LINKS" of 
"RECHTS", groep geeft roep door naar achter.  
Achterrijder steekt ook arm uit. 

OBSTAKEL RECHTS 
/ INHALEN: 

Voorrijder roept "VOOR", groep geeft roep door naar achter. 

OBSTAKEL LINKS / 
TEGENLIGGER: 

Voorrijder roept "TEGEN",  groep geeft roep door naar achter. 

OBSTAKEL IN / OP 
WEGDEK: 

Voorrijder roept naam obstakel en wijst ernaar, groep geeft roep door 
naar achter. 

ACHTER ELKAAR 
RIJDEN: 

Voorrijder / achterrijder roept "RITSEN", groep geeft roep door en 
geeft ritsers de ruimte. 

INGEHAALD 
WORDEN: 

Achterrijder roept "ACHTER", groep geeft roep door naar voren. 

PROBLEMEN: Betrokkene roept "LEK". 

 
 

Disclaimer: de informatie in deze nieuwsbrief is nog aan verandering onderhevig. De reis wordt 
nog ontwikkeld en er kunnen zaken gewijzigd worden. Alles is pas definitief bij de laatste 
nieuwbrief !! 

 


