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In de vorige Info zijn er verschillende activiteiten aangekondigd
waarover nog nader "bericht zou volgen. Dat gebeurt dan bij deze.
Allereerst een gezelligheidsbijeenkomst:
- op vrijdag 23 september organiseren we vooi alle leden (+ aanhang l) ••
een BAEBECUE. __ jü i
Plaats: ;in..hèt,.,Lutterzand; Johan Jusscher stelt ook-dit jaar zijn
:■.■ , . -v,.hiiisje daar beschikbaar, (Bedsui^t, jQhani t) ,
.^
;
Tijd: vanaf 2Q.50 üUïï.T,,. ,■ v ■ k.,-. ■
••: • ^ ■;. . i-,
Yerdere attracties :, de aanwezigheid van de enige echte;Mi Amigo-disco J
Kosten: /lÖ,-'per persoon. Drank moet ieder zelf betalen.
Twee vriendelijke Verzoekehï "
--^ ^re^-z^M (.klapjstóelen .mee..; . -:-,-;-;...^'".^ ;':--meld 4e,zc> sriel mo^eljjk'aan (met yriéüd, vriendin^, verloofde,
wederhelft, of hoe je levensgezel ook aangeduid wordt i)
--,-rrr-bi^}- rTonni-e- Lage Yenterink, Zie daarvoor de bon die je moet
" ihvullëh,
We hopen dat er zoveel mogelijk leden aanwezig zullen zijn; als het
net zo gezellig wordt als vorig jaar, ishet in elk geval een feest
dat je niet mag missen,
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VERDER- NIETJWS,
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- op 27^sgpi^mb«r^T^agiaeren--wé-roaae Najaarstocht. Deze tocht gaat
over 10Q pf^l^ÓJlkm^ er ^wofdttgè^edén^ mét'voorrijders''.
Vertrektijd 8^50 uur bij~"Doïcè", Laten we zorgen d^t we met een flink
aèntal-r-mensèh "van è%aJ*t:éaaA l
-.,de ;^§ngéfcpndi^e tocht.fio^de7qmgêving van Bieïefeld vervalt omdat die
op' zater^fig wordt ve^ireden, en dat blijkt voor veel leden bezwaar
op te leveren, ïnplaats daarvan organiseren we onze eigen tocht in de
omgeving van Tecklenburg.over -100 of 150 km, DATUM en VeAtektijd
worden nog via het kastje bekendgemaakt. Let op; dé mensen uit groep
3 fcünnen'-_beslist de 100 km uitrijden.
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- op zondag 25 oktober besluiten we het fietsseizoen '81 met het
verrijden van een koppeltijdrit, dus een tijdrit die door teams van
2 personen gereden wordt. De tijd van de laatstbinnenkomende telt.
Het parcours is hetzelfde als vorig jaar; via Oud-Ootmarsum naar Vasse
en via de Hooidijk terug. Om de kansen wat te verdelen, gaan we dit
jaar een aantal categorieën invoeren, n.1.:
I. de licentiehouders. Elk koppel waarvan êên of beide leden een wedstrijdlicentie hebben, hoort hierbij.
II. de "35-,,koppels, ofwel de jeugd. De gezamenlijke leeftijd mag ho&tens
34 jaar zijn; bovendien moet elk lid jonger zijn dan 18 jaar.
III, de ,,70+,lkoppels, de veteranen dus. Gezamenlijke leeftijd moet
70 of meer zijn; elk lid moet op zijn minst 35 jaar zijn.
IV

de senioren: alle koppels die niet onder I, II, of III vallen.

Voor vrouwenkoppels en gemengde koppels spreken we af dat ze zelf
mogen kiezen in welke categorie ze starten.
Hoofdprijs; een wisselbeker voor het snelste koppel over alle categorieën.
Verdere prijzen; medailles voor het eerste koppel in elke categorie.
Verdere informatie volgt nog, maar in ieder geval is iedereen nu gewaarschuwd.
Als je wilt, kun je al een koppelgenoot zoeken en aan het trainen slaan.
Het belangrijkste is overigens dat het die dag heel gezellig wordt.

