
 
Oproep voor sportieve fietser om te starten met rijden in een groep 
Kent u in uw omgeving familieleden, vrienden of kennissen die toe zijn aan een nieuwe uitdaging?? 

Op initiatief van Martin Luesing zal bij voldoende deelname worden gestart met fietsen op de 
maandagavond. Liefhebbers die al langer overwegen om eens kennis te maken met het fietsen in de 
natuur en in een groep, maar een geschikt moment misten; kunnen nu deelnemen aan een nieuwe 
sportieve, motiverende prikkel.. 

De doelgroep bestaat uit: 

- Alle leeftijden - dames en heren 
- Racefietsers 

De ritten worden voorgereden door een voorrijder. Er wordt op toegezien dat het samen uit en thuis 
principe wordt nagestreefd. De trainingsritten gaan (aanvankelijk) over korte afstand. Maar de 
afstanden zullen langer worden naarmate meer kilometers zijn afgelegd. Daarom luidt het advies voor 
een ieder om, indien het enthousiasme is opgewekt, vanaf de start of minimaal zo snel mogelijk aan te 
sluiten. Omdat doelen stellen voor menigeen gewenst is, kan worden getraind voor deelname aan 
bijvoorbeeld een toertocht. Plezier en veiligheid staan hoog in het vaandel. Deelname is geheel 
vrijblijvend. Natuurlijk spelen de weersomstandigheden een belangrijke rol. Bij uitgesproken slecht 
weer (met name regen) wordt een week overgeslagen. Deelname is op eigen risico. Wel wordt voor de 
veiligheid van de deelnemers het dragen van een helm verplicht gesteld. Indien deelnemers lid zijn van 
een fietsvereniging, die is aangesloten bij de NTFU, zijn zij automatisch verzekerd.  

	

Startplaats: parkeerplaats bij Hockey vereniging Voorne, Boerseweg 1, Hellevoetsluis              
Startdatum 8 april en starttijd 19:00 uur               
Vooraf aanmelden bij: Martin Luesing (via: messenger) of Pieter de Korte (via mob.:06-41097942) 

Enkele toertochten in de regio zijn: 

GO classic	14 september start te Middelharnis (afstanden 70/80/115/150 km) 

Harbour tour	22 september  start te Rotterdam (afstanden: 30/70/110/125 km)	

Voorne Putten Classic	13 oktober start te Spijkenisse (afstanden 50/100 km)	


